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از سفال و شیشه و فلز تا طراحی و مینیاتور و تذهیب؛ به بهانه  10ژوئن روز جهانی صنایعدستی

ساالنه حدود ۵هزار نفر
به فلج مغزی دچار میشوند

گرههایی که با توسعه کسبوکار
صنایعدستی بازمیشود
راضیــه زرگــری| همــه ســبدها ولو اســت روی
نهــای
هــم تلنبــار .حصیربافــی یکــی از روتی 
زندگیشان است اما نمیدانستند این سبدها
را باید چگونــه ،کجا و با چه قیمتی بــرای فروش
عرضــه کننــد و پــول دربیاورنــد .نه مشــاورهای
دارند و نه حمایتی؛ فصل خشکسالی که شروع
یشــود اهالــی کاشــمر و روســتاهای اطرافش
م 
ســختتر میتواننــد ســاقههای گنــدم بــرای
حصیربافیپیدا کنند.آنها کارشانرابلدهستند
بــه بهتریــن شــکل و بــا خالقانهتریــن روشها.
سبدهایمحکممیبافند؛گلیمپالسمیبافند
اما چرا در ســختی زندگی میکنند؟ چون کسی
نیســت که به آنها بگوید گیر صنایعدستی روی
هم تلنبار شدهشان کجاست؛ ارزش کارشان را
نمیدانند؛بازارشانراپیدانکردهاند.
تســازههای
نــوازش روح بــا تماشــای دس 
بشر
تســازههای
دیــدن صنایعدســتی و دس 
هنــری بــرای ا کثــر آد مهــا جــذاب و چش ـمنواز
است؛از قالیهایهزار نقشورنگدستبافت
گرفتــه تــا ســوزندوزیهای تودرتــو و منظــم و
یهــای بینظیــر .در دنیای مکانیکی
معرقکار 
و ماشــینی امروز که نشــانه اســتیالی صنعت بر
روح آدمهاست ،تماشــای صنایعدستی یعنی
دمیــدن لطافــت بــه زندگی خشــک و ب ـیروح.
تســازههای هنری مثل
ظرافــت و زیبایی دس 
نــوری اســت کــه ا کثــر مــا آد مهــا در زندگیهای
روزمرهمانبهآننیاز مبرمداریمتاباتماشایآن
روحمانراجالبدهیم.
صنعتی که زاییده روح آدمها و نشــاندهنده
آئیــن فرهنگهاســت .محصولــی کــه بــا مــواد
اولي ه بومي ،به كمك دســت و ابزار دســتي خلق
میشود،بدونشکزندهاستوروحدارد.
صنایعدستی شــاید در طول سالها نسل به
نســل با فراز و نشــیبهای زیادی مواجه باشــد
اماهمیننیاز همیشگیبشربهزیباییشناسی
یگــذارد صنایعدســتی از
در زندگــی مــدرن ،نم 
بین برود .با این همه در کشــور ما متأســفانه به
یشــود
این هنر صنعتی بهای چندانی داده نم 
تضمینی بــرای ادامه حیات رشــتههای بســیار
صنایعدستیوجودندارد.
تأسيس «شــوراي جهاني صنايعدستي»،
بهعنواننهادوابستهبهيونسكو
پــس از جنــگ جهانــي دوم ،صنايعدســتي
بــا محتــواي هنــري و فرهنگــي ،مــورد توجــه
كشــورهاي پيشــرفته قــرار گرفــت .در دهــم
ژوئــن /بيســتم خــرداد ســال ۱۹۶۴نخســتين
ش جهاني با شــركت مســئوالن اجرایي،
هماي 
اســتادان دانشــگاه ،هنرمنــدان و صنعتگــران
بيــش از  ۴۰كشــور جهــان ،در نيويــورك برگــزار
شــد.در قطعنام ه پاياني آن همايش ،تأسيس
«شــوراي جهانــي صنايعدســتي» ،بهعنــوان
ب شــد .سالروز
نهاد وابســته به يونســكو تصوي 
تأســيس اين همايــش ،بهعنــوان «روز جهاني
صنايعدســتي» نامگــذاري شــده اســت .بــا
راهانــدازي شــوراي جهانــي صنايعدســتي،
صنايعدســتي و ســنتي ،به صــورت بخشــي از
تهــا ،مــورد
حيــات فرهنگــي -اقتصــادي مل 
توجه قرار گرفت .ايران ،از ســال ۱۳۴۷از طريق
سازمان صنايعدستي كشــور ،به عضويت اين
شــورا درآمد و در مجمع آســيا و اقيانوســي ه آن،
مشغولفعاليتشد.
سبدهایش را محکمتر از مادرش میبافد تا
خودراثابت کند
بهجت نبوی ،کارآفرین حوزه صنایعدســتی
و حامی زنــان و کودکان آســیبدیده اجتماعی
اســت .او از مصائــب رونــد تولیــد و فــروش
صنایعدســتی در روستاهای منطقه کوهسرخ
کاشمر در خراســان رضوی به شهروند میگوید:

«مــردان و زنــان روســتاهای کاشــمر هم هشــان
حصیربافــی میداننــد .بچ ههــای کوچــک 8
ســاله و 10ســاله هــم به ایــن کارهــا عالقــه دارند
و در یــاد گرفتــن ایــن هنــر از همدیگــر ســبقت
میگیرند .میخواهند خودشــان را ثابت کنند
و ســبدهایی میبافند که محکمتر از سبدهای
مادرشان باشد ،اما این ظرفیتهای ارزشمند
را نهــادی قدر نمیداند .مســئوالن میآیند ،به
آنهــا ســر میزننــد و عکــس میگیرند و برایشــان
نمایشــگاه میگذارنــد .در نهایــت هــم مثــا
کارهایشانبا200هزار تومانفروشبرمیگردد».
او تعریــف میکنــد خانمــی کــه  7نفــر را
تحــت پوشــش داشــت ،ایــن هنــر را خــودش و
بچههایشبلدبودنداماساقهبرایحصیربافی
کــم داشــتند« :همیــن بانــو دختــری  15ســاله
داشــت که از تــرس شــوهر کــردن خــودش را 13
ســاله جلوه میداد .این روســتاییان شریف ا گر
صنایعدســتی پررونقی داشــته باشند فرهنگ
اجتماعیشانهمرشدمیکندواز آسیبهارها
میشوند».
ایــن کارآفریــن کــه بالــغ بــر  15ســال اســت در
حوز ههــای مختلف حمایــت از آســیبدیدگان
فعالیت کــرده دوســت دارد تغییــری در جامعه
روســتایی ایجــاد کنــد« :ســاختار فکــری بایــد
تغییر کند .ا گر قرار اســت به صنایعدســتی نگاه
کنیم باید بدانیم این ســبد به چه قیمتی از این
خانه درآمده اســت ».او از زنی میگوید که چند
ساعتی را پیشش بوده و فهمیده که همسرش
معتاد و بیــکار در خانه میچرخد و او با مشــقت
درهوای گرمبابچه کوچکمینشیندبهحصیر
بافــی« :یک گوشــه خانه حصیر بــود؛ یک جای
دیگــر صابونهایــی کــه درســت کــرده بــود و آن
طرف هم میوههای خشــک کــردهاش ،اما چه
سود که نمایشگاهها بســیار کمرونق و کمفروغ
اســت و کمــک زیــادی بــه تولیدکننــدگان ایــن
صنایعنمیکند».
بایــد بدانیم چه کنیم که مشــاغل خانگی و
صنایعدستیبه کسبو کار تبدیلشود
نبوی معتقــد اســت نهادها  ا گر واقعا دلســوز
صنایعدســتی هســتند،باید روی کســب
و کار تمرکــز کننــد .بایــد بدانیــم چــه کنیــم کــه
مشاغل خانگی و صنایعدســتی به کسب و کار
تبدیل شــود؟ روســتایی تولیدکننده یک سبد
حصیــری حتــی نمیدانــد قیمــت محصولــش
چقدر بایــد باشــد .کاش مســئوالن کنار عکس
گرفتنهایشــان مشــاوره هــم بدهنــد بــه ایــن
بندگانخدا.
ا گر اهالی این منطقه روی صنایعدســتی
کار کننــد و بــازار صنایعدستیشــان را احیــا
کننــد خیلــی بهتــر از دامــداری و کشــاورزی
است که متأثر شــدید از خشکسالیها شده

یک کارآفرین حوزه
صنایعدستی روستایی
میگوید« :نهادهای مسئول ا گر
واقعا دلسوز صنایعدستی
هستند،باید روی کسب و کار
در این حوزه تمرکز کنند .باید
بدانیم چه کنیم که مشاغل
خانگی و صنایعدستی به
کسب و کار تبدیل شود؟
روستایی تولیدکننده یک سبد
حصیری حتی نمیداند قیمت
محصولش چقدر باید باشد.
کاش مسئوالن کنار عکس
گرفتنهایشان برای توسعه
صنایعدستی مشاوره هم
بدهند».

است .صنایعدستی روستایی را دریابید.
نبوی از احیای یک صنعت قدیمی خراســان
رضــوی کــه در حال فراموشــی بــود به شــهروند
میگوید« :دو ســه ســال اســت روی گلیم پالس
کار میکنیــم .محصولــی کــه بافــت متفــاوت از
گلیمهای قدیم طرح پیچشی دارد .روشهای
فتــر و اســتقبال بیشــتر
خهــای ظری 
جدیــد بــا ن 
مهــا گــرهای نیســت .وقتــی
جوانــان؛ ایــن گلی 
نمایشگاه راه انداختم ،روستاییان ابتدا خیلی
مقاومــت میکردنــد نمیآمدنــد و بــا واســطه
لشــان را میفرســتادند .چــون اساســا
محصو 
اعتمــادی نداشــتند و فرآینــد ارایــه محصــول
و بازاریابــی را بلــد نبودنــد .بــه همیــن دلیــل
هم ارتباط برقرار نمیکردند ،اما وقتی افراد موثر
روستا آمدند و روستاییان هم راه افتادند و حاال
یشــوم وقتــی زنی روســتایی
مــن خوشــحال م 
،سومین گلیم پالســش را با ســفارش مستقیم
مشتریمیبافد.بااینهمهآنهانگرانهستند
چون تضمینی برای توســعه کســب و کارشــان
ندارند».
از ســفال و شیشــه و فلــز گرفته تــا طراحی و
مینیاتوروتذهیب
کنکــور هنــر کــه میدهــی میتوانــی
صنایعدســتی را بــرای تحصیل انتخــاب کنی،
اما دانشــگاههای محدودی شــامل این رشــته
یشــوند مخصوصــا دانشــگاههای دولتی که
م 
خیلی کماینرشتهرادارند.صنایعدستیاز آن
رشــتههایی اســت که رتبه خوبی برای پذیرش
میطلبــد و در ســالهای اخیر جزو رشــتههای
پرطرفــدار شــده .هالــه ایرانخــواه ،دانشــجوی
صنایعدستیدانشگاههنراست.اوبهشهروند
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ازجذابیتهایرشتهتحصیلیاشمیگوید«:از
سفال و شیشــه و فلز گرفته تا طراحی و مینیاتور
و تذهیــب؛ با همــه این رشــتهها تا حــدودی در
یشــویم و چه از این بهتر.
طول دانشگاه آشنا م 
لهــا را ب هصــورت
در نهایــت یکــی از ایــن متریا 
تخصصیادامهمیدهیمودر سالآخردانشگاه
بهصورتتخصصی کارمیکنیم.
رشــته صنایعدســتی بــرای آد مهــا خیلــی
جذاب اســت ».هاله وقتی وارد دانشــگاه شــد
تصــوری متفــاوت از ایــن رشــته داشــت« :فکر
یکــردم رشــتهای قدیمــی اســت و نمیتوان
م 
صنایعدســتی امــروزی را تجربه کــرد .ولی این
مهــارت کامــا بســتگی بــه شــخص دارد .یکی
شــاید تذهیب ســنتی را یــاد بگیــرد و همــان را
ادامــه دهد ،اما بیشــتر هنرجوهای این رشــته
در طول مســیر ،خالقیت و ابداع را چاشنی هنر
وصنعتمیکنندتا کارهایشانباادوار پیشین
متفاوت باشــد و متناســب با ســلیقه آدمهای
امروزی».
مشکالت حوزه صنایعدســتی هم مثل همه
حوزهها زیاد اســت .کمبودهای بودجــه و گران
شــدن مــواد اولیــه هــر کاری مهمتریــن دغدغه
جوانانی است که امروز در این رشتهها تحصیل
میکنندودوستدارند کسبو کاریدر همین
مســیر راه بیندازنــد .هالــه از لــذت تجربــه خلق
یک محصــول در صنایعدســتی میگوید« :فلز،
سفال و شیشه؛ همه متفاوت و منحصر به فرد.
مثــا چوب ســخت اســت بــر خــاف ســفال که
سریعشکلمیگیردبایدانرژیبیشتریبرایش
بگــذاری .یعنــی روحیــه من وقتــی با چــوب کار
یشــود .انگار آدمی
میکنم سفت و ســختتر م 
یشــوم که مقاومت چوب به مــن هم منتقل
م 
یشــود .ولی وقتی با سفال کار میکنی لطیف
م 
یشــوی .یک ظــرف ســفالی که با
و منعطــف م 
یســازی ،دســت آخــر ممکن
دقــت و زحمت م 
استدر کورهترکبخوردوآنچیزینشود کهتو
میخواهی .پس باید آنقــدر این کار را تکرار کنی
تا به نتیجه برســی .همین بهترین تمرین برای
صبراست.
تهــای هنــری را تجربــه
وقتــی همــه صنع 
یشــود کــه
میکنــی ذهنــت آنقــدر بــاز م 
تهــا هــم بــاال م ـیرود و اید ههــای
خالقی 
جدیــدی ســراغت میآیــد و وارد یــک دنیــای
یشــوی .حتــی بــا کمتریــن متریال
متفــاوت م 
میتوانــی یــک اثــر تجســمی بســازی .همیــن
یهــای صنایعدســتی و جذابیتهایــش
زیبای 
را چنــد برابــر میکنــد ».این دانشــجوی صنایع
دســتی میگوید« :آدمهایی کــه هنر مخصوصا
صنایعدســتی میخوانند ،شجاع هســتند و از
آینده نمیترســند که ا گر نگران آینده معیشتی
زندگی بودند شــاید یک رشته پولساز را انتخاب
میکردند».

شــهروند| مشــاور وزیر بهداشــت در امــور توانبخشــی بــا تأ کید بر
اینکه خدمــات توانبخشــی پزشــکی بایــد بهتدریج تحت پوشــش
بیمه قرار گیرد ،گفت« :بر اساس این نکات قرار شد برنامه کشوری
توانبخشــی پزشــکی تدوین شــود که بیش از  ۲ســال برای آن زمان
گذاشتیم و حاصل آن به دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ شد».
محمدتقــی جغتایــی در نشســتی خبــری دربــاره نقــش طــرح
تحول ســامت در گســترش خدمــات توانبخشــی ،گفــت« :برنامه
توانبخشــی ابــاغ شــده کشــوری اســت و پیگیــری میکنیــم تــا
بخشهایــی از برنامــه توانبخشــی در قانــون هفتــم توســعه کشــور
گنجانــده شــود تا بــه تغییــرات دولتها ربطــی پیدا نکند .از ســوی
دیگــر خرســندیم کــه در مناظــرات انتخاباتــی اغلــب کاندیداهــا به
موضوع توانبخشــی پرداختند و این نشــان میدهــد کاندیداها به
این ضرورتها توجه دارند».
او افزود« :برنامه کشــوری توانبخشــی پزشــکی توســط وزارتخانه
بــه دانشــگاههای پزشــکی ابــاغ شــده اســت .حــوزه توانبخشــی
ابعــاد گونا گونــی دارد کــه بخــش ســامت آن متوجــه مــا در وزارت
بهداشــت اســت .از طرفی در رهنمودهای کلی ســامت که توسط
مقــام معظم رهبری ابالغ شــد یکی از بندها این اســت که خدمات
ســامت اعم از درمان ،پیشــگیری یا توانبخشــی به شــکل عادالنه
به مردم ارایه شــود و برای اقشــار آســیبپذیر در دســترس باشد .از
طرفــی در برنام ههــای تشــریحی وزیــر محتــرم بــه مجلــس شــورای
اســامی نیز در بندی به تعیین برنامه کشــوری توانبخشی پزشکی
اشاره شده بود».
جغتایــی ادامــه داد« :در طــول ســالیان قبــل بهویــژه از  ۲۰۱۴بــه
بعد ســازمان بهداشــت جهانی برنامهای ویژه در حوزه توانبخشی
تعییــن کرد تــا این خدمات در دســترس باشــد و گســترش یابد .در
ســال  ۲۰۱۷این موضوع دقیقتر بررســی شــد و اصلهایی برای آن
تعیین و مشخص شد که خدمات توانبخشی پزشکی باید در تمام
سیاس ـتهای درمانی تســری یابد و همچنین درون ســاختارهای
ارایــه خدمــات ســامت ،ســاختار خدمــات توانبخشــی هــم وجود
داشــته باشــد .خدمــات توانبخشــی دیگــر نباید ســطح ســوم ارایه
خدمات باشــد و باید در ســطوح ارایه خدمات پیشــگیری و درمان
ادغام شود».
جغتایــی افــزود« :همچنین اصــل دیگــری میگوید کــه خدمات
توانبخشــی پزشــکی باید بهتدریج تحت پوشــش بیمه قــرار گیرد.
از طرفــی وســایل کمکــی توانبخشــی ماننــد ســمعک ،ویلچــر و...
در اختیــار قــرار گیرد .بر اســاس این نکات قرار شــد برنامه کشــوری
توانبخشــی پزشــکی تدوین شــود که بیش از  ۲ســال برای آن زمان
گذاشتیم و حاصل آن به دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ شد».
او در تشــریح جزئیــات ایــن برنامــه ،اظهــار کــرد« :برنامــه مــا این
اســت که خدمــات توانبخشــی در نظام ارایــه خدمات دیگــر ادغام
شــود و مرا کــز ارایــه خدمات توانبخشــی گســترش یابــد .همچنین
اقداماتی در راســتای گســترش خدمات نظام غربالگری ارایه شــود
که بیماران زودتر شناســایی شــوند .نکته مهم دیگر تحت پوشــش
رفتن خدمــات توانبخشــی اســت .در عین حــال نیز نبایــد از نکات
پژوهشی غافل شویم».
مشــاور وزیــر بهداشــت در امــور توانبخشــی ،ادامــه داد« :ا کنــون
خیلی از خدمات توانبخشی در کشــور ارایه میشود ولی مشکل ما
در خدماتی اســت که نیاز به کار تیمی دارد مانند افراد دچار سکته
مغــزی ،قطع عضــو ،ضایعــات پیشرونــده و ...که ایــن بیماریها
بایــد در دســته خدمــات اولوی ـتدار قــرار گیــرد و تمرکــز مــا بــر ایــن
خدمات است».
یهــا و بررســی صــورت گرفتــه در
او افــزود« :بــر اســاس پیشبین 
کشــور ســاالنه حدود  ۱۰۰هزارنفر دچار ناتوانی ناشی از سکته مغزی
میشــوند که به درمان جواب میدهند .حدود ۳هزار نفر در سال
یشــوند ،حدود ۴هزار تا ۵هزار نفر دچار فلج
دچار ضایعه نخاعی م 
یشــوند ،شــیوع اوتیســم ســاالنه  ۱۵هزار نفر اســت و قطع
مغزی م 
عضو حدود ۲هزار نفر در ســال است .همچنین شــیوع پارکینسون
ســاالنه حدود ۵هزار نفر است و ســاالنه حدود ۲هزار بیمار مبتال به
 MSبه جمعیت بیماران اضافه میشود».
مشــاور وزیــر بهداشــت ،گفــت« :یکــی از بیماریهــای شــایع،
دمانــس یا آلزایمر اســت زیــرا امید بــه زندگــی افزایش یافته اســت و
جمعیت ســالمند که در خطــر ابتال به این بیماری هســتند بیشــتر
یهــا میگویــد  ۲۰۰هــزار نفــر در آینده بــه نوعی
یشــوند .پیشبین 
م 
یشــوند کــه ا گــر پیشــگیری نشــود دچــار
دچــار اختــال حافظــه م 
بیماریهای پیشرونده میشوند».
او افــزود« :ا کنــون هــم حــدود  ۱۵هزارنفــر در حــوزه توانبخشــی با
مجوزهای ما خدمــات ارایه میدهند و در ســطح دنیــا خدمات ما
قابل قبول اســت .حدود  ۱۴۰مرکز جامع توانبخشی داریم و حدود
۷هزار دفتر کار یا مطب دایر شــده اســت .بر اســاس برنامه کشوری
بایــد بتوانیم تا ســال  ۱۴۰۴خدمات غربالگــری را  ۲۵درصد افزایش
دهیــم .مرا کز ارایــه خدمات توانبخشــی نیز بایــد  ۳۰درصد افزایش
یابند و گروههایی که مرا کز تخصصی ندارند برایشــان ایجاد شــود.
برای تأمیــن اهداف باید آموزش و پذیرش دانشــجو تقویت شــود و
دیگر رشتهها نیز اصول اولیه را آموزش ببینند .برای تحقیقات هم
باید شــبکه ملی تحقیقات توانبخشی ایجاد شود و تکنولوژیهای
توانبخشی به روز شود».

