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 «هنرهاي زيبا»به « مردمي هنرهاي»تغيير موقعيت اجتماعي هنرها: از 

دوزي تکه مطالعه موردي تغيير موقعيت اجتماعي هنر چهل  
مهدیسلیمانیه،*3آزادهسلمانماهینی

 چکيده 

اي مورد توجه قرار  شکل شايسته شود که در طول تاريخ به به آن دسته از هنرهايي اطالق مي« هنرمردمي»
دستي  در هنر معاصر بيابند. اين هنرها غالباً در حوزه صنايع اند جايگاه واقعي خود را و موفق نشده  نگرفته

مجموعة اين هنرها معموال تحت عنوان  .مانند قرار دارند و در قالب يک فرايند هنري تکراري باقي مي
شوند، تا پيش از قرن نوزدهم ميالدي، تحت عنوان  نيز شناخته مي« 2هنرهاي خانگي»يا « هنرهاي زنانه»
هاي مختلف و به فراخور جامعه و  شده است. اين هنرها در زمان )سطح پايين( ياد مي« هنرهاي دون»

اند، اما امروزه برخي از اين هنرها در کشورهاي  فرهنگ، کارکردهايي متفاوت در زندگي انسان داشته
 . اند رسميت شناخته شده به« زيبا هنرهاي»عنوان يکي از اقسام  غربي و آمريکاي شمالي، به اروپاي 
و پايي ي اروهارکشودر هنرها از ين گونه اتغيير موقعيتِ نِ ستاداسي ريم با برش دارتال، هشوين پژدر ا

مع اجوان و يرا  جامعهدر ين هنرها امشابه ارد مواز نبوهي ان اتو هيم که چگونه مين دنشا، شماليي مريکاآ
ن بيا بيل و مغفوو ست ودفري اجتماعموقعيت ، از مشابهي مسيردن با پيمورا منطقه در سرنوشت  هم

 داد.يبا« تغيير ي ز»هنرهايافتة اجتماعي سميته و رشد پذيرفتهوع و « به موقعيت مشردممري »هنرها
دوزي  تکه در اين پژوهش براي توصيف اين تغيير جايگاه اجتماعي، بر تغيير موقعيت هنر چهل

مطالعه اسنادي و مصاحبه با  ايم. اين پژوهش به روش اي موردي متمرکز شده صورت مطالعه به
 متخصصان انجام شده است. 

در نهايت اين مطالعه ده عاملي که در کشورهاي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي، به تغيير موقعيت 
انتفاعي، تشکيل  هاي غير هاي رسمي، سازمان اجتماعي اين هنرها انجاميده است؛ يعني حمايت نهاد

هاي مستقل، برگزاري  هاي دانشگاهي و پژوهشکده موزشي و رشتههاي هنري، تأسيس مراکز آ انجمن
هاي اختصاصي اين  ها، ايجاد موزه ينال ها و بي اي، برگزاري جشنواره همايش، گردهمايي يا سمينارهاي حرفه
هاي خاص اين هنرها، چاپ نشريات تخصصي و ترويج و صدا  هنرهاي مردمي، تشويق تأسيس گالري

هاي تخصصي در اين حوزه در فضاي مجازي را شناسايي کرد. غالب اين  ن و پژوهشبخشي به آثار هنرمندا
توانند به تغيير موقعيت  اند و در صورت وقوع، مي عوامل در فضاي اجتماعي هنرهاي مردمي در ايران غايب

 اجتماعي هنرهاي حاشيه و مردمي به موقعيت اجتماعي هنرهاي مرکز يا هنرهاي زيبا بينجامند. 
 موقعيت اجتماعي هنرها، هنرهاي مردمي، هنرهاي زيبا، هنرهاي زنانه.  نکلیدی:واژگا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بيان مسئله
شده توسط مردم عادي و  در اين مقاله، تمامي انواع و اشکال هنرهاي ساخته« هنر مردم»منظور از 

مه و معناي طبقه مردم عادي، مردم کوچه و بازار، عا در اينجا به« مردم»هاست.  براي استفاده آن

گونه ارتباطي با نهادهاي رسمي  صورت مشخص گروهي از افراد در جوامع اسالمي که هيچ به

« مردم»عرض با اصطالح  در اين اصطالح کامالً منطبق و هم« مردم»اند.  قدرت و حکومت نداشته

هنر  معناي هنر زنان، در اينجا به« هنر مردم»است. بنابراين، « تاريخ مردم»نگاري  در مکتب تاريخ

ها و جوامع غيرشهري است و هنر مردمان عادي ساکن شهرهاست.  خودآموختگان، هنر گروه

جا بايد يادآور شوم که  نامند. در اين مشروع مي رسمي يا غير ها را هنرهاي غير هنرهايي که گاه آن

يده نام« دستي صنايع»يا « صنايع»منظور از هنرهاي مردم الزاماً اشکالي از هنرهايي نيست که 

مراتبي هنرها)ي  بندي سلسله شود، بلکه مشتمل بر آن نيز هست. هنر مردم، فارغ از تقسيم مي

بر آثار هنري ويژة مردم  هاي مشابه که عالوه ها( و ديگر دوگانگي زيبا( در برابر صنايع )پيشه

ها و  دوزي، حصيربافي تکه ها، چهل دوزي ها، منسوجات، سوزن بافته عادي از جمله برخي از دست

به هنرهاي دربار است، از جمله  هاي مردمي همان اشکال هنري مربوط بر گونه غيره، مشتمل

هاي  ها و منسوجات، بناها و سازه بافته کتابت و هنرهاي وابسته به آن، آثار فلزي، آبگينه، دست

 (.0931معمارانه و هنرهاي وابسته به آن و غيره است )طباطبايي، 

اند و در مرتبه  سياري از موارد اشياء توليدي داراي جنبه کاربردي بودهدر ادوار گذشته، در ب

عبارت ديگر رفع نياز انسان سبب توليد  گرفت. به ها مورد توجه قرار مي دوم، بعد زيباشناختي آن

کرد. هنرهاي مردمي غالباً  شده، ذوق و هنر او نيز نمود پيدا مي شد و در محصوالت توليد مي

شناختي اين هنرها بر جنبه کاربردي اثر  رند، ولي در غرب از مقطعي بعد زيباييجنبه کاربردي دا

اند. در اين  غلبه يافته است. از آن زمان به بعد اين هنرها نه صنعت، که هنر محسوب شده

پژوهش از داليل اين تغيير جايگاه در غرب صحبت خواهد شد، در ادامه براي بهتر نشان دادن 

 دوزي اين مسير را نشان خواهيم داد. تکه ا هنر چهلاين تغيير موقعيت ب

هاي بسيار  دوزي از زمان تکه هاست. چهل تکه آسياي مرکزي خانه تاريخي غني از چهل

گذشته در ايران رواج داشته است، اما تاريخ دقيقي از پيدايش آن در دست نيست. آثار به 

حاکي از رواج « زه ايران باستانمو»و « متروپوليتن»، «آرميتاژ»هاي  مانده در موزه جاي

  دوزي در ايران براي تهيه تکه (. چهل0911دوزي در دوره سلجوقي است )سيدصدر،  خاتمي
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بعضي از   پشتي، روقوري، بقچه، سجاده، حاشيه  کرسي، رختخواب پيچ، رويه  لحاف، رويه  رويه

د استفاده قرار گرفته است ها، کيف، بعضي از تابلوهاي تزييني و ديوارکوب مور ها و سفره پرده

دوزي با حالتي  تکه (. در ديگر کشورها در حوزه آسياي مرکزي، هنر چهل0932زاده،  )جمال

هاست که از تاليسما براي محافظت در برابر  شود. مردم آسياي مرکزي مدت مقدس انجام مي

دوزي جنبه  تکه هلصورت هنر چ کنند، اين اعتقاد به ها و رفع روحيه بدخلقي استفاده مي بيماري

محافظت از نيروهاي اهريمني را با خود به دنبال دارد. اين منسوجات رنگارنگ و پرمعنا حتي 

گيرند  ها و مناسبات مهم در زندگي خانوادگي و اجتماع مورد استفاده قرار مي براي جشن

(Meller, 2013.) 

وسايل گرمايشي هستند، شوند.  هم تشکيل مي ها از سه اليه پارچه دوخته شده به تکه چهل

ها هستند، در طراحي داخلي و جان بخشيدن به ديوار  ها و تولد هداياي خوبي براي عروسي

استفاده هستند،  اند، در صنعت مد قابل بحث شوند، در زمينه درآمدزايي قابل منازل استفاده مي

اجتماعات صورت فردي و يا جمعي انجام داد پس باعث جمع شدن  توان اين هنر را به مي

شمالي  شوند. اما ضرورت پرداختن به اين هنر فراتر از اين تعاريف ساده است. در آمريکاي  مي

دوزي همانند حوزه آسياي مرکزي   تکه ميالدي هنر چهل 0391و اروپاي غربي، تا قبل از سال 

خلق عنوان يک هنر عامه که جنبه کاربردي و جزء هنرهاي خانگي که توسط بانوان هنرمند  به

بويي ديگر به خود  و به بعد اين هنر رنگ 0391گرفت. اما از سال  شد مورد بحث قرار مي مي

که به چه هنرمنداني  بندي هنرهاي زيبا و اين هاي فمنيستي به مقابله با طبقه گرفت؛ چرا که جنبش

ا هنر شد پرداختند؛ سؤال آنها اين بود که چر گفته مي« کار استاد»و به چه کساني « هنرمند»

شد( هنري فرعي محسوب  دوزي )و هنرهاي دستي ديگر که توسط زنان خلق مي تکه چهل

(. با درگرگوني که در هنرهاي قرن بيستم اتفاق افتاد، اين هنر (Lozanoff, 2019شود  مي

 Art, Craft, Designاي شد براي بيان مفاهيم هنري و در جايگاه هنرهاي زيبا قرار گرفت ) رسانه

& the Studio Quilt, 2009.) 

اي زبان انتزاعي  گونه کاربردي و هنري، به  دوزي به غير از جنبه تکه در حال حاضر، چهل

ها و  مشغولي همراه با بيانِ اجتماعي شاخص تبديل شده است که هنرمندان از آن براي بيان دل

خود را نشان خانوادگي   کنند؛ به کمک آن پيشينه سياسي استفاده مي -هاي اجتماعي دشواري

 برند. کار مي عنوان ابزاري براي نگاشتن رويدادهاي تاريخي به دهند يا آن را به مي
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)شريعتي، « اين فرايندي که در غرب بوده حتي با تأخر تاريخي در ايران رخ نداده است»

طور کلي بايد بگوييم جرياني که در طول تاريخ هنري ايران شکل گرفته، رشد  (. به0916

تکه در  ردمي در بطن جامعه و در کنار هنرهاي رسمي بوده است. جايگاه هنر چهلهنرهاي م

کاربردي فراتر نرفته و جزء هنرهاي خانگي و زنانه باقي مانده  ايران و حوزه ايران فرهنگي از هنر

ها اهميت اين هنر در جنبه  و حتي با پيشرفت در حوزه نساجي و در دسترس بودن پارچه

 شود. عنوان هنردستي آموزش داده مي تر شده و تنها در مراکزي آموزشي بهکاربردي آن هم کم

اي شفاف نيست. در ايران اما  هاي جهان اجتماعي، اصوالً عرصه عنوان يکي از عرصه هنر به

هاي  است. يکي از اين داليل، ضعيف بودن واسطه  تر اين شفاف نبودن، به داليل بسيار، جدي

ترين  ي هنري است. در تثليث توليد، توزيع و مصرف هنري، ضعيفها فرهنگي و مشخصاً رسانه

ها، منتقدان، نهادهاي  حلقه، اگر نگوييم حلقة مفقوده در ايران، حلقة توزيع است که شامل رسانه

هاي هنري حلقة پيوند  غيره است. اين واسطه داران، مورخان، ناشران و هنري، کارشناسان، موزه

اند و ضعف اين حلقه در بستن جامعة هنري به روي خود نقش  عهميان جامعة هنري و کل جام

 اي دارد.  کننده تعيين

تحول روابط  0311اما در غرب از قرن بيستم به بعد اتفاق مهمي در هنرها افتاد. سال

ها بود که جنبش جديد زنان شکل گرفت؛ جنبشي  ميان زنان، ادبيات و هنر بود. در اين سال

هاي  ها نبود، بلکه تالش براي نماياندن تفاوت بارزه عليه نابرابريکه هدفش ديگر صرفاً م

زنانه در عرصه فرهنگ، هنر و ادبيات بود. هنرهاي معمولي که با زندگي روزمره در پيوند 

گذاري شدند، هنرهايي که در آن زمان هنرهايي پست  بيشتري بود در اين گرايش ارزش

توجه هنرمندان نبودند، رواج  ه و غيره( و موردتک شدند )خياطي، گلدوزي، چهل شناخته مي

 (. 0916يافت )شريعتي، 

در حال حاضر قصد نخواهيم داشت پرچم هنرهاي مردمي را در دست گرفته و هنرهاي 

توان  ايم و تجلي اين هنر را مي اثر کنيم، بلکه خواهيم گفت که ما با هنر زندگي کرده رسمي را بي

، هنر آبگينه و غيره دانست که متأسفانه فراموش شده است. هنر بافي ها، پارچه کاري در کاشي

ها گفتنش لطفي نداشته باشد،  ايراني بخشي از بازتاب احساسات ماست، آنچه شايد براي غربي

مان را بشناسيم و پس از آن بتوانيم هنر خود را بشناسانيم و با  ولي بايد در ابتدا خودمان، هويت

 (. 0931ن دفاع کنيم )سيف، تر از هنرما هاي غني واژه
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هنر مردمي خصلت جمعي دارد، زاده انديشه شخص واحدي نيست، از حوادث مشترک 

گردد و در جريان  رسد، پخته و پرداخته مي شود، از نسلي به نسل ديگر مي زندگي مردم ناشي مي

 (.36:0990پور،  پذيرد )آريان ها، دگرگوني مي انتقال، موافق مقتضيات نسل

ن مقدماتي، اين مقاله سعي خواهد کرد تأثير هنرهاي مردمي بر جامعه را مورد بررسي با چني

شود در جهت ارتقاء کيفيت آثار و متمايل شدن آن به سمت  قرار دهد. همچنين تالش مي

هاي مشابه در ساير نقاط جهان  ها و نمونه هنرهاي زيبا گامي برداشته شود. در اين راه از روش

 د.استفاده خواهد ش

 دوزي( تکه اهميت ضرورت پرداختن به هنرهاي مردمي )چهل
خود و ناخواسته در  به هاي ملي، خود در حال حاضر که هويت.بازگشتبهخويشتنفرهنگی:3

سازي  گذاري جهاني حال تضعيف هستند و همه کشورها به اجبار به سوي سياست

(. 91:0911لزامي است )رادفر،دارند، حفط هويت بسيار ا هاي بزرگ جهان گام بر مي قدرت

ويژه در بعد  هاي آن، به  ها و مؤلفه وظيفه ماست که هر چه بيشتر به هويت ملي، شاخصه

فرهنگي، ادبي و هنري روي بياوريم. هر قدر ملتي از گذشته تاريخي و فرهنگي خويش 

فظ تري داشته باشد، بدون شک با قاطعيت و ايمان بيشتري براي ح آگاهي بيشتر و عميق

 موجوديت و اعتبار خود و مطرح بودنش در سطح جهاني خواهد کوشيد.

احیایهنرهایازياد2 . هنرهاي مردمي، مهمترين عنصر هويت ملي و هنري ماست و رفته:

اگر اين هنرها از بين بروند ديگر موضوعي براي ارائه هويت اصيل هنري خود نخواهيم 

توانند در ايجاد روابط انساني و در حوزه آموزش و  بر اين، هنرهاي مردمي مي داشت. عالوه

ها و  زايي هم مؤثر شوند. ثبت آثار بازماندگان اين هنرها در جهت ماندگارسازي آن اشتغال

يافتن کاربردهاي نوين براي استفاده از اين هنرها در زندگي روزمره، بهترين راه پاسداشت و 

ن چند اثر يا چند تکنيک هنري در دنيايي که حفظ اين هنرهاست. شايد به واقع از ميان رفت

دهند که با  هاي جديد مي هاي قديمي جاي خود را به شرايط و تکنيک روز تکنيک به روز

سزايي برخوردار نباشد ولي  زندگي ماشيني امروزي بيشتر مطابق باشند، چندان از اهميت به

وان حامالن فرهنگ و تمدن عن ها به هاي الهي در آن واسطه تجلي صورت هنرهاي مردمي به

 روند. شمار مي ايراني به
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جهانی1 گرايشبه . دولت -سازي بر انحالل مرزهاي قديمي ملت گرايش به جهانيسازی:

لحاظ نظري، ما اکنون  )دولت ملي( با هدف ايجاد اقتصاد و فرهنگ جهاني داللت دارد. به

شدن مرزهاي تجارت جهاني  چيدهرويم. اين روند به کمک بر   شمار مي شهروندان جهاني به

هاي مسافرتي و  فرهنگي، رشد فرصت واسطه توسعه جوامع چند ميسر شده و به

هاي ارتباطي سراسر جهان و از همه چشمگيرتر با  ساز در شبکه هاي سرنوشت دگرگوني

طور  هاي تلويزيوني که به يافته در ابعاد جهاني و برنامه ظهور اينترنت، مجالت انتشار

(. از دهه 006:0931لمللي در دسترس همگان قرار دارد شتاب يافته است )مکنزي، ا بين

برانگيزي در هنر معاصر بوده است.  هاي جديد، موضوع بسيار بحث ميالدي، رسانه 0361

کارگيري موادي فراتر از رنگ و بوم،  هاي شکلي هنر در ابتداي قرن بيستم با به درگرگوني

هاي آخرين  هاي هنري کوبيست، آغاز شد و در سال رچه در کوالژهاي کاغذ و پا مانند بريده

سازي و رفتن به سوي  بند نقاشي، مجسمه و آن به آزادي کامل هنرمندان از هر گونه قيد

هاي جديد با همه نيروي  رسانه»ها و امکانات جديد آفرينش هنري منتهي گرديد.  رسانه

و نه اثر هنري را در مرکز توجه قرار شان، اينک شخص هنرمند  بصري و فناوري پيشرفت

 (.3:0911)اسميت، « دهند مي

گرايشبهجهانی0 طور  يافته در جهان معاصر به صنايع دستي کشورهاي توسعه سازیمد:.

شود و تنها در صنعت توريسم و از  ارزش در نظر گرفته مي عنوان يک کاالي کم کلي به

آيد؛ کااليي که در واقع از تاريخ،  حساب مي هعنوان کااليي با ارزش ب نگاه گردشگران به

کند. در دنياي معاصر، اگر صنايع دستي با  فرهنگ و هنر آن کشور و جامعه صحبت مي

تغييراتي همراه شود و متفاوت از فرم اوليه خود به نظر آيد، داراي ارزش و اهميت 

به کاهش  ه منجربيشتري در جوامع هنري خواهد بود. البته عوامل بسياري وجود دارد ک

ارزش صنايع دستي جهاني بشود، گاه موارد تاريخي، در برخي موارد اجتماعي، اقتصادي، 

دوزي(، به حفظ  تکه دستي جهاني )مانند چهل فرهنگي و نژادي و غيره. استفاده از صنايع

هاي توليد لباس  کند. نياز کمپاني جوامع و ميراث فرهنگي هر کشوري کمک شاياني مي

طور  سعه مد پايدار و همچنين حفظ تکنيکهاي سنتي در دوخت و تزيينات، بهبراي تو

کند. در گذشته  بالقوه صنايع دستي جهاني را به تکنيکي لوکس در صنعت مد تبديل مي

سازي  توانست خود به کار ايده طراح هر کشوري با مطالعه بر فرهنگ کشور ديگر مي
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ارائه دهد. ولي در دهکده جهاني و ارتباط  دست بزند و با الهام از آن فرهنگ کاري نو

در کشور   بسيار زياد و در دسترس بودن همگان ميتوان از طراح و سازنده آن صنايع دستي

اي خود  هاي منطقه خودش، درخواست کرد تا محصول موردنظر را با تمام حس و تکنيک

 بيافريند و در اختيار طراحان مد در کشورهاي ديـگر قرار دهد .

 ر تحليل انتقادي ادبيات موضوعمرو
  کنون پژوهشي قطعي و مستقيم درباره رسيم که تا هاي پيشين، به اين نتيجه مي با بررسي پژوهش

در قالب کتاب، طرح پژوهشي، مقاله و « هنرهاي زيبا»به « مردمي هنرهاي »تغيير جايگاه هنرها از 

  نشده است و تنها اطالعات اندکي دربارههاي دانشجويي به زبان فارسي انجام  نامه همچنين پايان

  نياز، از ترجمه ها و هنر مردمي وجود دارد. براي گردآوري اطالعات مورد دوخته ساير دست

هاي التين، در برخي موارد از منابع اينترنتي و حتي مصاحبه کمک گرفته  هاي التين، مقاله کتاب

ي و مصاحبه است. با توجه به اينکه شده است، روش انجام اين پژوهش تلفيق مطالعه اسناد

توان از سطح توصيف  وجويي توصيفي و تفسيري است، مي روش مطالعه اسنادي مستلزم جست

 فراتر رفته و به تفسير و تحليل پديده يا موضوع نائل آمد.

 توان به مقاله هايي که در اين مقاله راهگشا بود، مي ها و کتاب نامه ها، پايان از مهمترين مقاله

( اشاره کرد، در اين 0939« )عوامل اجتماعي مؤثر بر تبديل سفال از صنعت به هنر در ايران»

هاي فرهنگي و هويتي جامعه عنوان کرده است و  مقاله اعظم راودراد ظروف را بخشي از مؤلفه

منزله ميراث فرهنگي پرداخته و در  ها از نابودي کامل به ن هاي اجتماعي در حفظ آ به نقش نهاد

هاي تبليغي و فرهنگي، اين هنر از جايگاه هنرمردمي به هنرهاي  نهايت ذکر کرده که با فعاليت

دوزي در فرهنگ مردم  تکه چهل»زيبا ارتقاء يافته است. مريم استاد آقا در مقاله خود با عنوان 

(، به بررسي 0916و بختياري و شهرستان سميرم( )  ايران )بررسي موردي استان چهارمحال

عنوان پديده تام فرهنگي در منطقه مذکور پرداخته  دوزي در شهرستان سميرم به تکه ده چهلپدي

تکه در دنياي امروز و تطبيق آن با هنر  چهل»ي خود با عنوان  نامه است. فرشته محسني در پايان

است. در  دوزي تحقيق کرده  تکه  هاي بصري و ظاهري چهل ويژگي  (، درباره0930« )نگارگري

و ديگري  (،0331نوشته مايکل جيمز ) 0توان به کتاب هنر و الهامات منابع خارجي، ميبخش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Art and Inspirations 
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(، اشاره کرد. در بخش منابع التين دليل انتخاب 2116نوشته نانسي کرو ) Nancy Crow کتاب

دليل نوع نگاه متفاوت اين هنرمندان به اين  اين هنرمندان برجسته و حاضر در دنياي امروز به

زيبا جاي  دستي و هنر  ، صنايع مردم  است؛ هنري که همچنان درسه موقعيت هنرمقوله هنري 

توان در نمايشگاهي ديد که جاناتان هولشتاين و  دارد. شروع اين تغيير نگاه به اين هنرها را مي

هايي  تکه ها چهل ، در موزه ويتني نيويورک برگزار کردند. آن21ون درهوف در اواسط قرن  گيل

صورت عمودي به ديوار نصب  را که جنبه لحاف )مصرف کاربردي( داشتند به به سبک آميش

ها تنها در بحث  تکه ظاهر سنتي اين هنر را به چالش کشيدند. تا آن زمان چهل کردند و ماهيت به

دنبال پذيرش در دنياي  هاي استوديويي به تکه گرفتند ولي چهل هنر و صنعت مورد بحث قرار مي

 . هنرهاي زيبا بودند

قرن بيستم در هنر کوئيلت مدرن است. او يکي  ترين هنرمندان مايکل جيمز يکي از برجسته

ميالدي است.  0311الي  0311در دهه 0هاي برجسته در زمينه جنبش کوئيلت هنري از چهره

هايي چون: موزه هنر  رسميت شناخته شده و در مجموعه المللي به هاي وي در سطح بين کوئيلت

، موزه 6، موزه مينت9، موزه نيوآرک0، موزه هنر راسين9، موزه هنر بالتيمور2ورکو طراحي نيوي

گنجانده شده است و همچنين در موزه و  3، گالري رنويک1، موزه شلبورن1هنر ايندياناپوليس

 00المللي کوئيلت در لينکلن و مرکز مطالعات و موزه بين 01نهادهايي چون مؤسسه اسميتسونيان

 2103در ژانويه « هاي مايکل جيمز ها و عکس کوئيلت»نمايشگاه انفرادي او قرار دارد. آخرين 

 (.textileartist ،0/6/33)سايت  ميالدي در موزه هنر نبراسکا نمايش داده شده است

ميالدي  0331در سال « 02هنر و الهام »مايکل جيمز پنج کتاب تأليف کرده است. کتاب 

تغيير رويکرد خود به مسئله انتخاب رنگ، پارچه،  آخرين کتاب اوست. در اين کتاب از روند

هاي خود در اين زمينه صحبت کرده است. کتاب  بندي و سپس از جديدترين خالقيت ترکيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Art Quilting Movement 
2 The museum of arts and design in nyc 
3 The Baltimore Art Museum 
4 The Racine Art Museum 
5 The Newark Museum 
6 The Mint Museum 
7 The Indianapolis Museum of Art 
8 The Shelbourne Museum 
9 The Renwick Gallery 
10 The Smithsonian Institution 
11 The International Quilt Study Center & Museum (IQSCM) 
12 Art and Inspiration: Michael James 
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اي غني و مصور است که دنياي هنرمند پيشرو در هنر کوئيلت را به  مجموعه« هنر و الهام»

هيم برد که استقالل شخصي هنرمند گذارد. با خواندن اين کتاب بيش از بيش پي خوا نمايش مي

هاي شماتيک براي هر  به چه ميزان در توليد اثر پررنگ است. مراحل اوليه کار جيمز با طرح زدن

بندي  طور مستقيم بر روي ديوار استوديوي خود ترکيب ها را به گيرد. او پارچه قطعه صورت مي

کند. منابع  را در آن بازي ميکند و اين جايي است که قسمت آزمايش و خطا نقش مهمي  مي 

تواند باشد، مانند: خواندن ادبيات و شرح و حال زندگي هنرمندان معاصر،  الهام هر چيزي مي

سواري طوالني، گاهي اوقات کار در استوديو، نگاه کردن به  نوشتن شعر، رفتن به يک دوچرخه

صورت حسي  ميشه بههاي خود و همچنين نگاه عميق به درون خود است. او ه مجموعه پارچه

کند با صبر و مراقبت از اين ايده،  اي به ذهنش خطور ميو شهودي کار کرده، بنابراين وقتي ايده

طور غير  اند به عالوه از تأثير طيف وسيعي از هنرمندان که توانسته کند. به اثر خود را خلق مي

، فرانسيس 0ريجت رايليکند، هنرمنداني چون ب مستقيم بر آثار او تأثير بگذارند صحبت مي

و يا هنر  9و هنرمنداني در صنعت شيشه چون ديل چيهولي 0، فريدا کالو9برايس ماردن ،2بيکن

اي آفريقايي و بافندگي  هاي آميش و ساير منسوجات پارچه تأثير لحاف ،6تاپستري دايان ايتر

خالق اثر هستند از اي که  آمريکاي مرکزي و جنوبي در دنياي هنر معاصر هنرمندان در هر زمينه

 شوند.  همديگر جدا نخواهند بود و جزئي از زنجيره تاريخ هنر معاصر محسوب مي

پردازي تا خلق اثر(  سازي از روند کاري هنرمند )از زمان ايده تأمل اين کتاب، مستند نکته قابل

ستندهايي گذارد، م اي را به نمايش مي است. در دنياي هنر متداول است که وقتي هنرمند مجموعه

آورد تا مخاطب کامالً با روند  را که در جريان خلق آثار تهيه شده است، به نمايش درمي

ها، اتودها، و تمام آن  ها، طرح گيري اثر آشنا شود. اين مقوله با نام مطالعه، و شامل پژوهش شکل

 دهد تا به يک اثر يا يک مجموعه برسد و توسط يک چيزهايي است که هنرمند انجام مي

صورت فراگير انجام نشده است،  شود. اما در کشور ما ثبت اين مسير به کيوريتور انجام مي

گذارد دوست دارد شخص ديگري در اين فضا حضور  ها در آتليه وقت مي هنرمندي که ساعت

داشته باشد و اين اتفاق را ثبت کند. اگر به تاريخ هنر چند سال اخير ايران نگاه کنيم، متوجه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bridget Riley  
2 Francis Bacon 
3 Brice Marden 
4 Frida Kahlo 
5 Dale Chihuly 
6 Diane Itter 
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د که درباره بسياري از هنرمندان مهم کشور هيچ اطالعاتي مستند نشده است، حال با خواهيم ش

آنژ،  نگاه به کشورهاي ديگر ميبينيم که حتي در مورد هنرمندان قرون گذشته همچون ميکل

ويژه هنرهايي که در حال فراموشي  اطالعات روشني وجود دارد. مستندسازي آثار هنرمندان، به

 زيبا تأثيرگذار خواهد بود. ري و رشد اين هنرها در دنياي هنرهايهستند، در ماندگا

 0311و 0311هاي جنبش کوئيلت مدرن در دهه  ترين چهره نانسي کرو نيز يکي از برجسته

صورت جدي هنر کوئيلت را آغاز کرد. تأکيد او از ابتدا  ميالدي، به 0313ميالدي است. در سال 

با  0هاي ابتدايي، از الگوهاي سنتي کوئيلت مانند بلوک لتبر قدرت گرافيکي رنگ بود. در کوئي

کرد اما در آثار بعدي خود از نقوش نامتقارن بهره  جوش استفاده مي و هاي پر جنب ترکيب رنگ

 0331اندازي کرد. در دهه  ساالنه کوئيلت ملي را راه برد. در همين دهه کرو نمايشگاه دو مي

البداهه و بيان شخصي را بيشتر فراهم  داد که امکان فيميالدي، تکنيک برش آزاد را توسعه 

 آورد. نانسي کرو شش کتاب تأليف کرده است.  مي

خم را طي کرده است تا به اين قدر و منزلت  و ساله، معلم و هنرمند، مسيري پر پيچ 11کرو، 

کردن يافتن راهي براي کار « تاب است. شخصيت من، پرانرژي و بي»دهد:  برسد. او توضيح مي
ها کار و تالش انجام داده است. مايکل جيمز  که بيشترين بهره را از اين شخصيت ببرد، سال

از لحاظ بصري و رنگ قوي و داراي اجراي  -شناسي نانسي متمايز است  زيبايي"گويد:  مي
بدون نقص است، تأثير اين زيبايي از بالتيمور تا اوهايو برپاست. فکر کردن به هر کس ديگري 

شيفتگي نانسي کرو با  "ين درجه از نفوذ را در دنياي هنر کوئيلت داشته باشد دشوار است.که ا
کوئيلت، بيشتر از هميشه  911سال و تقريباً  90آغاز شد. بعد از گذشت  0311ها از دهه  کوئيلت

 مشغول ساختن، آموزش و انديشه در مورد رنگ و طراحي است.

هاي رنگرزي پارچه و همچنين چيدمان  ، مهارتآزادي او در خلق يک الگوي بدون نقشه

اشکال نامنظم در سطحي نامنظم، بازگوکننده مهارت او در هنر کوئيلت است. کرو از يک شکل 
کند،  هاي سنتي، تکرار يک شکل واحد( استفاده نمي واحد براي تکميل کل کار خود )اساس الگو

دهند بهره  ر هم طرح اصلي را تشکيل ميکه با قرار گرفتن در کنا  بلکه از اشکال با پيچيدگي
کشد تا قطعات بزرگي را ايجاد کند که توجه بيننده را  گيرد. کرو عمداً خود را به چالش مي مي

که بسيار  2هاي بصري )هنرهاي عاميانه( به خود جلب کند. او تأکيد دارد که پژوهش در فرهنگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Log Cabin 
2 Folk Art 
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پردازي تأثيرگذار است.  در ايده سازي است فراتر از هنرهاي عالي همچون نقاشي و مجسمه

عنوان هنري محصور  دستي( هميشه به طور کلي صنايع کند که هنر کوئيلت ) به همچنين بيان مي

گذارد و براي  شود، اما کرو اين کليشه را کنار مي تصور مي« هنر واقعي»در خانه و به دور از 

يي براي تدريس، انبار عظيمي دهد. فضا خود استوديويي بزرگ جدا از فضاي خانه اختصاص مي
 گيرد. از مواد اوليه، محلي براي رنگرزي، برش و حتي فضايي براي عکاسي در نظر مي

مطالعه روند کاري هنرمنداني چون مايکل جيمز و نانسي کرو اين مطلب را بر ما روشن 

وت هنرمند اين عنوان هنرهاي کاربردي بودند، با اجراي متفا کند، که هنرهايي که در ابتدا به  مي

شناسي، جنبه کاربردي اين آثار ناديده گرفته شود و به عنوان اثري  آثار، از لحاظ ساختار زيبايي

در شاخه هنرهاي زيبا شناخته شود. هنر ممکن است براي برانگيختن احساسات يا روحيات 

و يا  خاص، براي تحقق مسائل اجتماعي، تغيير در روند سياست، سؤال يا انتقاد از جامعه

هاي عاميانه مورد  اي جهت تبليغ با تبليغات تجاري براي تأثيرگذاري بر برداشت عنوان وسيله به

 استفاده قرار بگيرد. 

عوامل تأثيرگذار اجتماعي درتغيير موقعيت اجتماعي هنرها: از هنرمررد  ترا   

 هنرزيبا
و هم از نظر جامعه زمينه استفاده از هنر به شرايط مختلفي بستگي دارد هم از طرف هنرمند 

کند. هنر در طول تاريخ بشر به داليل مختلف در  هنري و اقليمي که هنرمندان در آن شرکت مي

ها ايجاد شده است. گاهي اين اهداف ذاتي و غريزي براي ايجاد  طيف وسيعي از رسانه

انساني.  ها و تخيالت هماهنگي و تعادل ميان انسان و طبيعت بوده است و گاهي براي بيان تجربه

 اند.  بخشي بوده ها داراي اهداف انگيزه هر کدام از اين کنش

هاي اخير، ارزش هنر و تأثيرگذاري آن بر جوامع بسيار مورد بحث بوده  همچنين در سال

سبب ايجاد توسعه اجتماعي، فرهنگي « مردمي  هنرهاي»است. احياي مجدد هنرهاي از ياد رفته 

شناسي هنر عوامل مختلفي در کار هستند تا  ز منظر جامعهو اقتصادي در جوامع شده است. ا

برخي محصوالت فرهنگي و اقتصادي جامعه، محصول هنري تلقي شوند و برخي ديگر غير 

هنري. انسان همواره براي گذران زندگي، دست به توليد زده، اشياء توليد شده در مرحله اول 

شد. با  شناختي آنها توجه مي د زيباييداراي جنبه کاربردي بودند و در مرتبه دوم به بُع

وجو در تاريخ هنر گاهي اين رابطه در برخي از هنرها معکوس شده است و بعد  جست



 

 

 

 

 

 3011بهاروتابستان،اول،شماره31شناسیهنروادبیات،دورهجامعه 

  

 

311 

اش غلبه پيدا کرده است. از آن زمان به بعد  شناختي يک محصول هنري بر جنبه کاربردي زيبايي

(. در 96: 0939 محصول توليدشده نه صنعت بلکه هنر محسوب شده است )راودراد و فاضل،

هاي ممکن، سه سنخ از هنرها از هم تفکيک  بندي بندي از طبقه حال حاضر در يک طبقه

، که برخي از هنرها در حوزه هنرهاي «زيبا هنرهاي »، «دستي صنايع»، «مردمي هنرهاي »شوند:  مي

(، 96ند )همان، ا بندي هنرهاي زيبا قرار گرفته دستي تغيير جايگاه داده و در دسته مردمي و صنايع 

دوزي  تکه زيبا و يا هنر چهل دستي به حوزه هنرهاي  مانند هنر سفال در ايران که از جايگاه صنايع

 مردمي به حوزه هنرهاي زيبا وارد شده است.  در آمريکا و اروپا از جايگاه هنرهاي 

ستدالل (، توليد هنر کوششي جمعي است. او ا0312از نظر هوارد بکر در کتاب دنياي هنر )

شده و از آن استقبال  اثري ساخته»دهد: نخست هنر را  خود را در مورد اين ادعا چنين شرح مي

کند. هنر اگر مخاطب نداشته باشد هنر نيست. او استداللش بر اين است  تعريف مي« شده است

که تمام اشکال هنري، متضمن تالش افراد بسيار زياد است و بدون کمک ديگران هنر نه 

اند وجود داشته باشد و نه معنايي دارد. استدالل او اين است که هر جنبه از هنر در فرايند تو مي

 (.029-021: 0931دهد )بکر، به نقل از الکساندر،  خلق هنر نتيجه نهايي را شکل مي

 هاي متحدالمرکزي تشکيل شده است: شکل استعاري از دايره دنياي هنر بکر به

 هاي پشتيباني؛ هنرمندان و گروه . بخش مرکزي )نظام توليد(:0

داران، دالالن  هاي دولتي، نهادهاي غير انتفاعي، گالري . بخش مياني )نظام توزيع(: سازمان2

 کنندگان و فروشندگان؛ هنري، منتقدان هنر، توزيع

 . بخش انتهايي )نظام مصرف(: مخاطبان خاص و عام.9

نر هستند. بکر معتقد است که افراد زيادي هنرمندان بازيگران اصلي دنياي هنظامتولیدهنر:

کنند. به عقيده او  ها اعتبار کسب مي در فرايند خالقه هنري دخيل هستند اما تعداد کمي از آن

عيار شامل اکثر  اي تمام . حرفه0شوند.  هنرمندان به چهار طريق مختلف با دنياي هنر مرتبط مي

هنرمندان مقبولي هستند که قراردادهاي جاري را به ها  پسند. آن هنرمندان در هنرهاي زيبا و مردم

. هنرمندان مستقل، هنرمنداني که قراردادهاي 2قريحه و مبتکرند.  بندند و بسيار خوش کار مي

زنند که  هايي دست مي يابند و به نوآوري اي ناپذيرفتني محدودکننده مي گونه دنياي هنر خود را به

که محصوالت خالقانه خود را  . هنرمندان عامه، کساني9ورزد.  ها امتناع مي دنياي هنر از قبول آن

هاي  اي مانند نمايشگاه حرفه هاي غير کنند و در برنامه اي توليد مي کامالً خارج از دنياي هنر حرفه
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کند که  را به کسي اطالق مي 0«کار ساده». هنرمند 0محلي براي فروش آثارشان مشارکت دارند. 

کند. او هنرمنداني که در سبک ساده  يم نديده و خارج از دنياي هنر کار مياي تعل در دنياي حرفه

اي  فروشند، حرفه هاي هنري به مردم مي کنند، ولي کار خود را در نمايشگاه و عامه کار مي

 (.201-226: 0312داند )بکر،  عيار مي تمام

هاي  رساند. نظام هايي است که هنر را به مخاطبان آن مي متخصص فعاليتنظامتوزيعهنر:

کنند که بر عواملي چون تعداد  ها و امکانات عمل مي هايي از محدوديت منزله مجموعه توزيع به

کنندگان و نيز خصلت اثر هنري  کنندگان يا هنرمندان و توزيع مخاطب، تعادل قدرت بين توليد

ميان خصوصي و کند که شامل خود حمايتي، حا تأثيرگذار است. بکر از سه نظام توزيع بحث مي

اند  هاي توزيع را در خود جاي داده فروش عمومي است. بيشتر دنياي هنر ترکيبي از انواع نظام

هاي دولتي در کنار نهادهاي  (. در نظام توزيع دنياي هنر بکر، سازمان023: 0931)الکساندر، 

ع اثر هنري در بين هنري حضور دارند. اما توزي داران، دالالن  انتفاعي، منتقدان هنر، گالري غير

هاي جمعي هنر مستلزم  مردم کافي نيست، مخاطب بايد اثر را فهم و درک کند. بخشي از فعاليت

شود بسازد و  آن است که کسي منطقي را که بر اساس آن اثر هنري معنادار و ارزشمند تلقي مي

ريابند. اين نوع کار کند که اثر هنري را د شناختي به افراد کمک مي استمرار ببخشد. نظام زيبايي

 شود. ميانجيگري ميان توليد و مصرف است که به نظام توزيع مربوط مي

کنندگان است. او معتقد است که  شامل مخاطبان عام، خريداران و بازديد نظاممصرفهنر:

کنندگان آن وابسته است. او افق انتظارات مخاطبان را  هاي مصرف و کاربرد هنر به مصرف شيوه

(. 903اجتماعي، مليت، قوميت، نژاد و جنسيت مطالعه کرده است )همان،   به طبقهبا توجه 

توانند بر اعمال توليدکنندگان  دهنده قطعي باشند مي کننده، سفارش چه مخاطب و مصرف چنان

توجهي به اثر هنري يا خريدن و نخريدن آن  هم اثر بگذارند. مخاطبان با ميزان توجه يا بي

 کنندگان را تحت تأثير قرار دهند.  کنندگان و توزيع وليدتوانند اعمال ت مي

گويد مفهوم هنر مثل هر مفهوم  ترين جنبه در تعريف هنر است. بکر مي زمينه اثر هنري مهم

کند، هر گاه در صدد تعريف آن برآييم  پيچيده ديگري تعميم درباره ماهيت واقعيت را پنهان مي

هايي که واجد برخي نه، همه معيارهاي تلويحي يا  ، نمونهشود هاي متناقص زيادي يافت مي نمونه

، معموالً منظورمان چيزي شبيه به اين «هنر»گوييم  تصريح شده در اين مفهوم هستند. وقتي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 naive art 
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پذير باشد، اثري که در  دفاع و توجيه شناختي منسجم و قابل است، اثري که از ديدگاه زيبايي

ها نصب شده باشد يا در قالب کنسرت به  ه باشد )در موزههاي مختلفي به نمايش گذاشته شد محل

(. او بر اين باور است که اثر به شرطي هنر است که مردم 091: 0312اجرا درآمده باشد( )بکر، 

 (.23: 0931شود )الکساندر،  لحاظ اجتماعي تعريف مي بگويند هنر است، محتواي مقوله هنر به

تواند در تغيير  هاي اجتماعي که مي ارد، مؤلفهدر پژوهش حاضر و بر اساس استدالل هو

ها، مراکز  انتفاعي، انجمن هاي غير هاي رسمي، سازمان جايگاه هنرها اثرگذار باشند، مانند: نهاد

ها، برگزاري همايش )گردهمايي يا سمينار(، جشنواره،  ها، پژوهشکده آموزشي و دانشگاه

گيرند. هر کدام از اين  ي مورد توجه قرار ميها، موزه، گالري، نشريات و فضاي مجاز ينال بي

نهادها، سهم بسزايي در شناخت و رشد اين هنرها دارد. اين عوامل در تغيير جايگاه هنرها 

گانه براي رشد و بالندگي به  صورت منفرد هم تأثيرگذار هستند. هر شاخه هنري در اين سه به

 هايي نياز دارد.  حمايت

هاي غربي پيشرفت بسياري کرده است. با شناخت  دوزي در کشور تکه طور مثال؛ هنر چهل به

زيبا از  رسميت شناخته شدن آن در قامت يک هنر عنوان يک هنر مردمي و به قدر و قيمت آن به

آرت »اي از هنرهاي تجسمي با عنوان  عنوان شاخه ها و مجامع هنري، امروزه به سوي نهاد

توان با بررسي  اي براي خود دارد. مي گسترده شود که دنياي بسيار شناخته مي 0«کوئيلت

عنوان راهي در جهت رشد اين هنرها در  هايي که در غرب سبب رشد اين هنر گشته، به مؤلفه

هاي فعال اين هنر در مقايسه با  ايران نيز استفاده کرد. در جدول زير عوامل تأثيرگذار و نظام

 ايران نشان داده خواهد شد.

«دوزیتکهچهلهنر»ماعیمؤثردرشناختوماندگاریعواملاجت-3جدول

 اروپایغربیوآمريکایشمالیوايرانفرهنگی ايران  رديف

3 

گانه  دوزي در سه تکه چهل جايگاه 

و « صنايع دستي»، «مردم هنرهاي»

 «هنرهاي زيبا»

 دستي صنايع
بر اساس نوع اثري که ايجاد شده، ممکن است در هر 

 انه هنري قرار بگيرد.گ کدام از اين سه

 هاي رسمي نهاد 2

* وزارت ميراث، 

گردشگري و 

 دستي صنايع

 (UNESCOالمللي هنر، زير نظر يونسکو ) * انجمن بين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Art Quilt 
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«دوزیتکهچهلهنر»عواملاجتماعیمؤثردرشناختوماندگاری-3دولادامهج
 اروپایغربیوآمريکایشمالیوايرانفرهنگی ايران  رديف

 * فرهنگستان هنر هادهاي غيرانتفاعين 1
 * فدراسيون هنرهاي اروپا

 * فدراسيون هنرهاي آمريکا

  مراکز آموزشي و دانشگاه ها 0

 لينکلن –* دانشگاه نبراسکا 
 AccuQuil* انجمن 
 MQGهاي مدرن  * انجمن کوئيلت

 ها پژوهشکده 5

* پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و 

 ارتباطات
 * فرهنگستان هنر

 کده دانشگاه نبراسکا* پژوهش
 المللي کوئيلت * پژوهشکده موزه بين

 هاي مدرن * پژوهشکده انجمن کوئيلت

6 
برگزاري همايش )گردهمايي و 

  سمينار(

صورت  المللي و داخلي به هاي بين *برگزاري همايش
آنالين و آقالين، در زمينه هنر کوئيلت، توسط انجمن 

هنرهاي مدرن  هنر مدرن، موزه دانشگاه نبراسکا، موزه
 المللي هنر کوئيلت و غيره... نيويورک و موزه بين

  ينال بي 7
*Textile d’Art Internationale Biennale  در فرانسه برگزار

 گردد مي

  موزه 8

*International Quilt Study Center & Museum 
*New England Quilt Museum 

*National Quilt Museum 
*San Jose of Museum of Quilt & Textile 

*Shelburn Museum 
*Chojun Textile & Quilt Art Museum 

  گالري 9

*Quilt Museum and Gallery Closed 
* International Quilt Study Center & Museum 

 نشگاه نبراسکا* گالري دا

 و غيره * گالري انجمن کوئيلت مدرن

  نشريات 31

 McCalls* نشريه 
 Quick Quilts * نشريه

 Quilting Art* نشريه 

 Fons And Porter s love Quilting* نشريه 

 Quilters World * نشريه

 American Patchwork and Quilting Magazine* نشريه 

 Quilters Companion* نشريه 

 و غيره

  فضاي مجازي 33

 المللي هنر کوئيلت * سايت موزه بين
 * سايت انجمن کوئيلت مدرن

 * سايت دانشگاه نبراسکا
 * سايت موزه ويکتوريا و آلبرت لندن

 * سايت موزه ويتني نيويورک
صورت الکترونيکي موجود  * تمامي نشريات هم به

 هستند
 و غيره

https://biat-quiltexpo.com/
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 جمع بندي
شناسان و فيلسوفان هنر اغلب در مورد چگونگي  باشد. زيباييتواند دشوار  تعريف هنر مي

زيبا هنرهايي هستند که  آکادميک اروپا، هنرهاي   تعريف هنر با يکديگر اختالف دارند. در سنت

کند.  متمايز مي  شوند و آن را از هنر تزئيني يا هنر کاربردي در درجه اول براي زيبايي ايجاد مي

هاي فرهنگي، اجتماعي،  ها دارند، منطبق با خواسته تنگاتنگي با سنتهنرهاي مردمي که ارتباط 

 اند. شناسي و طي هزاران سال شکل گرفته اقتصادي، نيازهاي روحي و زيبايي

هاي فردي ممکن است کامالً متنوع باشد، اما هنرهاي مردمي تنها داراي جنبه  اگرچه انگيزه

براي چنين طيف وسيعي از جوامع و افراد نوعي  ها اند. شايد جذابيت نهايي آن کاربردي نبوده

عنوان اثر هنري، تجسم يافته است. براي بسياري از افراد خالق، هنرهاي  ابراز وجود باشد که به

 ها بوده است. دوزي راهي امن و قابل دسترسي براي بيان افکار آن تکه مردمي مانند چهل

که مصرفي   هاي پارچه م قرار گرفتن تکهها، از کنار ه تکه طور مثال، ايده اوليه چهل به

نداشتند شکل گرفته است. اين تعريف بيانگر اين موضوع است که زنان در اوايل با استفاده از 

کردند تا  ها بازيافت مي تکه اي خانه آن را به چهل هاي فرسوده و وسايل پارچه پارچه لباس

هاي  ميالدي از پارچه 03و  01قرن هاي موجود در  اي گرما بخش توليد کنند. کوئيلت وسيله

سازي با انقالب صنعتي و بازار انبوه مجددا احيا  اند. کوئيلت جديد و نه استفاده شده تشکيل شده

هايي  هاي پارچه ها را مشخصا براي ساخت کوئيلت خريداري و يا از تکه شد، زيرا زنان پارچه

دهد که دريک  . مطالعه حاضر نشان ميکردند ماند استفاده مي که بعد از دوختن لباس باقي مي

تقسيم بندي تاريخي، شايد بتوان گفت که تا اينجا و در اين جوامع، اين هنرها در موقعيت 

 اند. هنرهاي مردمي قرار داشته

مردم  دستي است يا بايد ذيل هنرهاي آيا در حال حاضر هم اين پديده، نوعي صنعت

هاي مهمي است  ها پرسش با ميتواند قرار بگيرد؟ اينبندي شود و يا در جايگاه هنرهاي زي دسته

دوزي(، در حوزه مطالعات هنر  تکه که حداقل براي يک قرن دربارة پديدة هنر مردمي )چهل

ويژه در کشورهاي غربي و آمريکاي شمالي مطرح بوده است. واقعيت اين است که موقعيت  به

ي شمالي يکسان نبوده است، اين پديده در طول اين قرن در اروپاي غربي و آمريکا

دوزي خود در طول قرن گذشته، از يک پديدة ناشناخته در ميان هنرها، به موقعيت  تکه چهل

 هاي اخير، در قامت يک هنر زيبا تغيير موقعيت داده است. مردم و سپس در دهه هنرهاي
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لي در غربي و آمريکاي شما عنوان هنر در اروپاي رسميت شناختن پتانسيل کوئيلت به به

ميالدي اتفاق افتاد. هنرمندان اين هنر شروع به تشکيل جوامع،  0311الي  0311هاي  دهه

هاي استوديويي اکنون  ها و پرورش مدافعان و گردآورندگان کردند. کوئيلت سازماندهي نمايشگاه

 متعلق تواند اين اشياء را کامال دستي نمي زيبا و نه دنياي صنايع چهل سال دارد. نه دنياي هنرهاي

زيبا،  اند مرزهاي هنرهاي اند، موفق شده به خود بدانند، اما هنرمنداني که آنها را ساخته

 دستي و هنرهاي مردم را به چالش بکشند. صنايع

ميالدي به بعد، در اروپاي غربي و آمريکاي شمالي، خالقان هنرهاي مردمي  03از قرن 

هاي هنري به نمايش گذاشتند. هنري  ر نمايشگاهطور عمومي د ها( آثار خود را به تکه )مانندچهل

شناختي آن  که در وهله اول جنبه کاربردي آن مورد توجه بود، از اين زمان به بعد بُعد زيبايي

دستي و مدرنيسم از اوايل قرن بيستم هنرهاي تزئيني اروپا  مورد توجه قرار گرفت. جنبش صنايع

التحصيالن  اي، فارغ ديده حرفه و طراحان آموزش و آمريکا را تحت تأثير قرار داد. هنرمندان

مدارس هنري جديد، شروع به برقراري ارتباط بين هنرهاي سنتي و هنر مدرنيسم کردند، در 

بخش کارهاي معاصر خود نگاه  عنوان منابع الهام که هنرمندان مدرنيسم به هنرهاي سنتي به حالي

 . (Roderick,2004)کردند  مي

شمالي و   غربي، آمريکاي  ي در ايران، با موقعيت اين هنر در اروپايموقعيت هنرهاي مرد

ساير برخي ديگر از جوامعي که فراتر از مرزهاي سرزميني و سياسي ايران، تحت عنوان ايران 

گونه از هنرها، در ميان  در ايران همچنان موقعيت اين .شوند، يکسان نيست فرهنگي شناخته مي

عنوان يک هنر از هنرهاي زيبا  دستي سرگردان است و به صنايعمردمي يا  موقعيت هنرهاي 

رسميت شناخته نشده است. روند تغيير بيان هنري در صدسال اخير در اروپا و آمريکا، باعث  به

تغيير بر هنر ديگر نقاط جهان گشت. اتفاقاتي که در زمينه رشد اين هنرها در اروپا و آمريکا افتاد 

دولت و جامعه هنري به آنها شد، متأسفانه در ايران رخ نداده است. هايي که از طرف  و حمايت

شکل سنتي در ايران رواج دارد، هم آگاهي و هم شناخت و  که اين هنرها به با وجود اين

هاي هنر مردمي پايين  ها، تاريخچه، انواع، روند تحوالت و قابليت اطالعات عمومي از ويژگي

اين هنرها در مناطق مختلف فرهنگي ايران و منطقه است. با شناخت و استخراج محتواي 

 هاي مغفولي از فرهنگ ارزشمند خويشتن را بشناسيم. توانيم بخش خاورميانه و شمال آفريقا، مي
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 ها يافته
اي از دستاورهاي انساني داراي بار  عنوان نمونه اند که به هايي فرهنگي هنرهاي مردمي پديده

شوند. موقعيت هنرهاي  غيرمستقيم به زندگي مردم مربوط ميطور مستقيم و  اند و به معنايي

شمالي و ساير جوامع ايران فرهنگي يکسان نيست. هر   غربي، آمريکاي مردمي در ايران، اروپاي 

هاي اجتماعي در شرق  به فردي را در توسعه و درک هنر داراست. ارزش اي نقش منحصر جامعه

ماعي و فرهنگي داراي استانداردهاي مختلفي هستند. و غرب متفاوت است، از نظر اخالقي، اجت

رغم باورهاي اوليه  هاي فرهنگي جامعه خود را منعکس کند. علي کند که جنبه هنرمند سعي مي

گونه از اين هنرها که محصولي اقتصادي است، دنياي غرب توانسته اين نوع نگاه را  نسبت به اين

اند که بدون شک مهارت  ها و جوامعي خلق شده خانواده ها معتقدند که اين آثار در تغيير دهد. آن

دهنده هويت سازندگان  هاي متنوع نشان ها مورد تقدير قرار گرفته و اين آثار به روش و هنر آن

 اند. خود بوده

توان با مطالعه در رابطه با هنر  گونه از هنرها به فراموشي سپرده نشوند، مي که اين براي اين

ي که سعي کردند با آثارشان توجه همگان را به سوي هنر دست زنان جلب زنان پيشگام، کسان

دستي و خانگي را از ميان بردارند و به  زيبا يا هنر ناب و صنايع کنند و شکاف ميان هنرهاي 

بويي زنانه بدهند، با اين هنرها آشنا شد و در نهايت با توجه به عواملي  و آفرينند رنگ آنچه که مي

اند، به ماندگاري  تغيير موقعيت هنرها در جوامع غربي و اروپايي تأثيرگذار بودهکه در ثبات و 

اين هنرها پرداخت. در ايران براي جلوگيري از فراموش شدن اين صنايع، وزارت ميراث، 

مالي( تا اين صنايع بتوانند به  دستي ايران، تدابيري را انديشيده )مانند حمايت گردشگري و صنايع

مثابة ابزار و وسايل کاربردي زندگي، بلکه در جايگاه  مه دهند. گرچه اين بار نه بهحيات خود ادا

توانند سير تغيير ماهيت خود را  سنتي، اين هنرها مي هنرهاي سنتي. حال از همين جايگاه هنر

هاي هنر در ايران را کسب کنند. با  گيري در گالري زيبا و جاي ادامه دهند تا به عرصه هنرهاي 

هاي رسمي،  همچون از حمايت نهاد -هايي که در غرب سبب رشد اين هنرها شده  مؤلفه بررسي

ها، برگزاري  ها و پژوهشکده ها، مراکز آموزشي، دانشگاه انتفاعي، تشکيل انجمن هاي غير سازمان

ها، ايجاد موزه، گالري، چاپ نشريات  ينال همايش )گردهمايي يا سمينار(، جشنواره، بي

عنوان راهي در جهت  به -هاي هنرمندان در فضاي مجازي  دادن آثار و پژوهشتخصصي و قرار 

گونه هنرها  توان استفاده کرد. هنرمنداني که به خلق اين رشد اين هنرها در ايران نيز مي
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دولتي تحت حمايت قرار گيرند و   دولتي و غير توانند از طرف دو گروه نهادهاي  اند، مي مشغول

ها با برگزاري  ي دولتي و غير دولتي، مراکز آموزشي، پژوهشي و دانشگاهها عالوه سازمان به

توانند قدمي در رشد اين هنرها بردارند. در کنار  هاي تخصصي مي هاي آموزشي و دوره کالس

ها  ها حضور دارند. آن داران و موزه انتفاعي، منتقدان هنر، گالري هاي دولتي و نهادهاي غير سازمان

شوند تا مخاطب اثر هنري را فهم و درک کند.  اند که سبب مي مند و مردمميانجي ميان هنر

هاي جمعي هنر مستلزم آن است که کسي منطقي را بسازد و استمرار بخشد که  بخشي از فعاليت

شود. با شرکت دادن آثار هنرمندان در  بر اساس آن اثر هنري معنادار و ارزشمند تلقي مي

اي کمک  نرمندان در ارائه هنر خود در سطح جهاني، ملي و منطقهالمللي به ه هاي بين ينال بي

هاي سنتي و جديد و همچنين از  توانند به معرفي هنرمندان، آموزش شيوه کنند. نشريات مي مي

هاي اين هنرها در دنيا صحبت کنند و به علت مکتوب بودن اين مقوله، به منبعي با سنديت  تازه

هاي  لي تبديل شوند. با قرار دادن آثار هنرمندان و پژوهشبراي هنرمندان خود در سطح داخ

گذاري اطالعات با  توان به تعامل، تبادل ايده و اشتراک معتبر در اين زمينه در فضاي مجازي مي

 ديگر هنرمندان در ديگر نقاط جهان پرداخت.

 



 

 

 

 

 

 3011بهاروتابستان،اول،شماره31شناسیهنروادبیات،دورهجامعه 
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