
 

 

 دستگردی هفتدستی و بومخانه صنایع

 ۱نامه شماره ویژه 

 

 

 های محلی در ایران باف ت دس 
فعالین    وی  )تسهیل فعالیت هنرمندان محل  گانه خوددست در راستای اهداف سهگردی هفتدستی و بوم خانه صنایع 

( در تدارک مخاطب فرهنگی  به نیازهای  تسهیل پاسخگویی  هنرمندان و  گردی، تسهیل رابطه نهاد دانش وحوزه بوم
نامه با سردبیر ویژه  هماهنگی هر   تدارک و  تهیه و  .استهای فوق  کنش در زمینه  هایی کاربردی برای شناخت ونامهویژه
 به عهده دارد.  گزارشات را  سفارش مقاالت، گفتگوها و ای است که تهیه وویژه

 . است شهال امینیخانم   ۱نامه شماره ویژه پردازد. سردبیر" می  های محلی در ایرانباف دست ، به "۱نامه شماره ویژه

 

 موضوع: 

های  های باقی مانده از دورانپیشینه درخشان و سابقه طوالنی ایران در زمینه بافندگی و شکوه و جالل پارچه
روستایی و غیرشهری به این هنر صنعت تنوع و گرایش هنرمندان و تولیدکنندگان در مناطق مختلف    مختلف،

  این زمینه را  از یک سو و نبود اطالعات جامع و مستندات کافی از سوی دیگر لزوم بررسی و تحقیق جدی تر در
روابط زنجیره بافت،   های روستایی وهای ترویج بافتهنامه بررسی و شناخت راه فراهم آورده است. هدف این ویژه

های جغرافیایی  صورت پهنههآینده ب  توان دری م   گیرد ونامه حوزه ایران را در بر میتولید است. این ویژه  طراحی و
 مختلف کار را ادامه داد. 

 است:   نامه دربرگیرنده مطالب زیر این ویژه 

 دست چگونگی بررسی موضوع و معرفی گروه پژوهش خانه هفت مقدمه شامل چرایی و -
 ایران  بافت دربررسی تاریخچه و پیشینه   -
 بررسی فاکتورهای محیطی مشتمل بر مختصات جغرافیایی و مختصات فرهنگی -
های ایجاد شده مرتبط با ها و افراد شاغل، شغلبررسی نقش اقتصادی و اجتماعی تولیدات )تعداد کارگاه -

 تاثیر آن بر اقتصاد خانواده، تاثیر آن بر اقتصاد منطقه( این تولیدات،
 ها( کاربرد بافته  ها،ها )مواد اولیه، دستگاه های بافت، تکنیک بافتهکامل راجع به بافته  آوری اطالعاتجمع -
 موانع و مشکالتی که در روند تولید هر بافنده با آن مواجه است.  بررسی نقایص، -
)گوین، تولیدکنندگان این عناصر    تزئینی و-عناصر کاربردی    های موفق بافندگان، طراحان لباس وبررسی نمونه- -

 دستان پرتوان( 
 تولید زنجیره بافت، طراحی و  موانع عرفی، قانونی، حقوقی و... بررسی مشکالت و- -
 تزئینی )گوین، دستان پرتوان(  تولید عناصر کاربردی و  های موفق اتصال زنجیره بافت، طراحی وبررسی نمونه- -
 های هنری، شعر، آواز، قصه، نقشه و...... روایت- -



 

 

 : نامه شیوه 

 باشد. صفحه می  ۱٠حداکثر  صفحه و ۵غیره حداقل  ها ومقاالت، گزارشات، مصاحبه -

 توان استفاده کرد. می با اخذ اجازه از نویسندگان شرط خاص و ویژه بودنهاز مقاالت قبلی ب -

 سردبیر تکمیل خواهد شد.  در صورت نیاز با همکاری نویسنده و مقاالت در گروه پژوهش بحث و -

 خواهد شد. دست پرداخت  از طرف خانه هفتهزار تومان برای هر مقاله دویست مبلغ  -

 
 

 بندی: زمان 
دست در  نامه به صورت جنگ مجازی در سایت خانه هفتویژه  . است  ۱۴٠٠نامه مهر ماه  سازی ویژهمهلت آماده

 گیرد.اختیار همگان قرار می
ها با ارسال  نامهکند برای پر بار شدن این ویژهاز همه دوستان عالقمند به موضوع دعوت می  دستخانه هفت 

،  رشات سفر یا گفتگوهازاصدابرداری و تدوین گ  سوژه، معرفی نویسندگان معتبر، کمک در امکانات فیلمبرداری،
 یاری رسانند: های زیرسردبیران را از راه

haftdasthouse@gmail.com 

Instagram: @haftdasthouse 

WhatsApp, Telegram: +98 910 803 7787 
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