
 دستگردی هفتدستی و بوم خانه صنایع

  ۳  نامه شمارهویژه 

 

 

 های محلی ایران باف دست رنگرزی طبیعی  
  نیو فعال  یهنرمندان محل  ت یفعال  لیگانه خود )تسهاهداف سه  ی دست در راستاهفت  یگردو بوم   یدستع یخانه صنا
( در تدارک یمخاطب فرهنگ   یازهایبه ن  ییپاسخگو  لیرابطه نهاد دانش و هنرمندان و تسه  لیتسه  ،یگردحوزه بوم

 ریبا سردب  نامهژهیهر و  یو تدارک و هماهنگ   هی. تهاستفوق    یهانهیشناخت و کنش در زم  ی برا  یکاربرد  ییها نامهژهیو
 و سفارش مقاالت، گفتگوها و گزارشات را به عهده دارد.  هیاست که ته یاژهیو

  سارا نوری خانم    ۳نامه شماره  پردازد. سردبیر ویژه" می محلی ایران  های باف دست رنگرزی طبیعی ، به "۳نامه شماره  ویژه
 . است

 موضوع: 

تواند ای است که میمحلی ایران گنجینه  هایتولید بافته  یهای زنجیره عنوان یکی از پایه تجربه تاریخی رنگرزان ایرانی به
های  های راهبردیکی از ارزش باشد. امروزه    امروز ماهای  روزرسانی آن بر اساس نیازه ب  بستری برای بازخوانی گذشته و

زندگی، هماهنگی با طبیعت است و بازخوانی الفت پیشینیان با طبیعت که بر استفاده از رنگرزی طبیعی الیاف استوار  
های  نامه بررسی و شناخت راه هدف این ویژههای ایرانی است.  راهگشای جدی برای بروز رسانی زنجیره تولید بافتهو    بوده

پشمی است. بررسی روابط زنجیره بافت،    ای، ابریشمی وهای روستایی ایران اعم از پنبهترویج رنگرزی طبیعی در بافته
آینده   توان درمی  گیرد ونامه حوزه ایران را در بر میمفید باشد. این ویژه  این زمینه  تواند درتولید می  رنگرزی، طراحی و

 های جغرافیایی مختلف کار را ادامه داد. صورت پهنههب

 : است   نامه دربرگیرنده مطالب زیر این ویژه 

 دست هفت چگونگی بررسی موضوع و معرفی گروه پژوهش خانه مقدمه شامل چرایی و -

 ایران   دررنگرزی طبیعی بررسی تاریخچه و پیشینه   -
 فلسفه رنگ در ایران  -

 ، اقلیمی بر رنگ فرهنگیعوامل اجتماعی، بررسی  -

های ایجاد شده مرتبط با ها و افراد شاغل، شغلبررسی نقش اقتصادی و اجتماعی تولیدات )تعداد کارگاه -
 اقتصاد منطقه(تاثیر آن بر  تاثیر آن بر اقتصاد خانواده، این تولیدات،

 های رنگرزی طبیعی محلی گفتگو با کارگاه -

 .ندسته هبا آن مواج های رنگرزی طبیعیکارگاهموانع و مشکالتی که   بررسی نقایص، -
تولیدکنندگان   عناصر کاربردی تزئینی وو  طراحان لباس    رنگرزان،ر  بافندگان،  همکاری  های موفقبررسی نمونه -

 ( گوین، دستان پرتوان  ) این عناصر
 تولید طراحی ورنگ، زنجیره بافت،  موانع عرفی، قانونی، حقوقی و... بررسی مشکالت و -
 های هنری، شعر، آواز، قصه، نقشه و...... وایتر -



 گیری نتیجه -
 

 : نامه شیوه 
 . استصفحه  ۱٠حداکثر  صفحه و ۵غیره حداقل  ها ومقاالت، گزارشات، مصاحبه -

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

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

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

 
 

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

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

ر امکانات فیلمبرداری، صدابرداری و تدوین گزارشات سفر یا گفتگوها،  سوژه، معرفی نویسندگان معتبر، کمک د
 های زیر یاری رسانند:سردبیران را از راه

haftdasthouse@gmail.com 

Instagram: @haftdasthouse 

WhatsApp, telegram: +98 910 8037787 

 

mailto:haftdasthouse@gmail.com

