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ــارب  ــی تج ــت در پ ــه هفت دس ــیس خان ــه تاس ــده اولی    ای
ــین  ــت. موسس ــکل گرف ــان ش ــی و زن ــع محل ــا جوام کار ب
ــای  ــه خرده فرهنگ ه ــد ک ــن باورن ــر ای ــت ب ــه هفت دس خان
مناطــق مختلــف ایــران فرهنگــی، به ویــژه در مناطــق کمتــر 
توســعه یافته زیــر بــار فرهنــگ مســلط بــازار در حــال 
ترویــج  حــال  در  هــم  عمومــی  رســانه های  نابودی انــد. 
ســبک زندگــی خاصــی مبتنــی بــر مصرف گرایــی و اســتحاله 
خرده فرهنگ هــا در فرهنــگ مســلط بــازار انــد. در ایــن 
میــان نهــاد دانشــگاه هــم فاقــد نــگاه و ارتبــاط بــا ایــن بخش 
از جامعــه اســت. از دیگــر ســو بخشــی از جامعــه بــرای فــرار 
از ایــن ســبک زندگــی، در جســتجوی گزینه هــای جایگزیــن 
به منظــور آشــنایی و حفــظ عناصــر رشــدیابنده فرهنگ هــای 
مناطــق مختلــف، انــس بــا محیــط زیســت، اصالــت و ســادگی 

ــات فراغــت هســتند. ــه، کار و اوق در فضــای خان
   خانــه هفت دســت بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه بــا تســهیل 
دانشــجویان  محلــی،  هنرمنــدان  ســه گانه  بیــن  رابطــه 
دانشــگاه های هنــر و متقاضیــان آثــار هنــری محلــی، از 
طریــق صنایع دســتی و بوم گــردی می توانــد عــاوه بــر 
ــای  ــاغلین در اقامتگاه ه ــی و ش ــدان محل ــی هنرمن قدرت یاب
ــه باشــد  ــای اقشــاری از جامع ــردی،  پاســخگوی نیاز ه بوم گ
کــه عاقمنــد بــه ســبک نویــی از زندگــی هســتند. همچنیــن 
فرصتــی اســت بــرای تجربــه دانشــجویانی کــه از داشــتن یک 
ــتی  ــدگان صنایع دس ــد و تولید کنن ــا تولی ــتقیم ب ــه مس رابط

محــروم هســتند.

خانه هفت دست 

نمایشگاه ها

نشست ها

کالس ها و کارگاه ها
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الــف : بهبود بازار پایدار و عادالنــه برای هنرمندان 
ستی یع د صنا

- تــاش در راســتای ایجــاد بازارهــای )مجــازی و غیــر مجــازی( 
فــروش محصــوالت صنایع دســتی

-  مشــارکت در فرآینــد حــل مشــکات مرتبــط بــا اشــتغال در 
صنایع دســتی

تولیدکننــدگان  جهــت  مالــی  پایــدار  منابــع  ایجــاد   -
ســتی یع د صنا

ــه  ــی ب ــدگان محل ــی  تولیدکنن ــتای  دسترس ــک در راس - کم
ــاز مــواد اولیــه مــورد نی

ــا  - آمــوزش در جهــت ارتقــاء  کیفیــت صنایع دســتی همــراه ب
آمــوزش قوانیــن مرتبــط بــا دســتمزد منصفانــه

-ایجاد تشکل های مورد نیاز تولیدکنندگان صنایع دستی

ب : پاسخ به نیاز سبک زندگی امروز
- معرفی صنایع دستی و کاربرد آن در زندگی روزمره

ــه توســعه صنایع دســتی  و  ــد ب ــای عاقمن - شناســایی گروه ه
ــتی ــدان صنایع دس هنرمن

ــا  ــه آن ب ــتی و رابط ــی از صنایع دس ــه جهان ــناخت تجرب - ش
ــره ــی روزم زندگ

- حمایــت از طراحــی صنایع دســتی مرتبط با زندگی مدرن
- معرفی صنایع دستی با کیفیت و قیمت مناسب

ج : هم افزایی هنرمندان صنایع دستی و دانشگاه
هنرمنــدان  همــکاری  مشــترک  زمینه هــای  بررســی   -
در  صنایع دســتی  رشــته  دانشــجویان  و  صنایع دســتی 
راســتای ایجــاد تولیــد محصــول و بررســی مشــکات و 

چالش هــا
ــد  ــی و تولی ــت معرف ــود در جه ــش موج ــتفاده از دان - اس

ــدرن ــه روز و م ــوالت ب محص
- تــاش در جهت تولید و معرفی مواد اولیه مرغوب

-کمک به احیاء و هویت یابی صنایع دستی فراموش شده
تولیــد  از  جلوگیــری  و  معرفــی  راســتای  در  تــاش   -

غیر اصیــل روش هــای  بــه  صنایع دســتی 

ــرد  ــا رویک ــتی ب ــد صنایع دس ــت از تولی د : حمای
پــاک محیط زیســت 

- تــاش در راســتای آمــوزش اهمیــت محیط زیســت در 
زندگــی  هنرمنــدان وتولیــد صنایع دســتی )ماننــد نــخ، 

ــاف و...( ــگ، الی رن
نگــه  ســالم  در  آنــان  نقــش  و  کــودکان  آمــوزش   -
ــا  ــودکان ب ــنایی ک ــرد آش ــا رویک ــت ب ــتن محیط زیس داش

ســتی یع د صنا
- آشــنایی مــردم بــا صنایع دســتی از طریــق تجربــه نزدیــک 

ــت ــا محیط زیس ب

 استراتژیک خانه اهداف
هفت دسـت 

ارزش های 
           خانه هفت دست

- تمرکززدایی از تســلط انحصاری بازار
-امیــد بــه بهبــود شــرایط زندگــی وقدرت یابــی گروه هــای 

خــرد از طریــق اشــتغال عادالنــه
- شــفافیت در ســاختار، روابط کاری و فرآیند مالی

- پرورش ذائقه زیبایی شناســانه در جامعه
- گســترش کار و زندگی همخوان با محیط زیســت

خانــه هفت دســت در راســتای اجــرای  اهــداف 
راهبردهــای  از  ارزش هــای خــود  و  اســتراتژیک 

ــرد: ــد ک ــتفاده خواه ــر اس ــی زی اجرای
الف – آموزش
ب - پژوهش

ج - برگزاری نمایشگاه های فروش آثار هنری
د - برگزاری نشست با گروه های ذینفع خانه هفت دست

ذ - بوم گردی
ر - تبلیغات
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  کمیته توسعهکمیته پژوهشکمیته آموزش
محلی و فروش

 کمیته تبلیغات
و بازاریابی

 کمیته
بوم گردی

 امور مالی و
اداری

* هریــک از افــراد هیــات مدیــره مســئول یکــی از کمیته هــا 
. ست ا

ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــت ب ــه هفت دس ــی خان ــاختار کل س
ــت: ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــر م ــرح زی ــه ش ــی ب فعل

خانه هفت دستساختار

منابع مالی:
خانــه هفت دســت موسســه ای غیرتجــاری و غیرانتفاعــی 
ــروش،  ــش، ف ــی از نمای ــای ناش ــل درآمده ــه ازمح ــت ک اس
پژوهــش، آموزش،کمک هــای مردمــی و دیگــر خدمــات 
ــد.  ــت می کن ــردی، فعالی ــتی و بوم گ ــا صنایع دس ــط ب مرتب
درآمــد موسســه پــس از تأمیــن هزینه هــای جــاری و حقــوق 
پرســنل، مــازاد آن صــرف پروژه هــای توســعه محلــی خواهــد 

شــد.

گروه توسعه محلی:
 گــروه توســعه محلــی از طریــق مشــارکت بــا تولیدکننــدگان 

ــد: ــت می کن ــر فعالی ــای زی حوزه ه
- شناسایی و معرفی تولیدکنندگان محلی صنایع دستی

ــا اشــتغال  ــد حــل مشــکات مرتبــط ب - مشــارکت در فرآین
صنایع دســتی در 

- تهیه بانک اطاعاتی از تولیدکنندگان محلی
ــدان  ــی هنرمن ــن مال ــای تأمی ــاد صندوق ه ــه ایج ــک ب - کم

ــتی ــی و صنایع دس ــای بوم ــعه هنره ــت توس ــی جه محل
ــدگان  ــد کنن ــی تولی ــت دسترس ــک در جه ــی و کم - معرف

ــاز ــورد نی ــه م ــواد اولی ــه م ــی ب محل
- کمک به ارتباط بوم گردی و صنایع دستی در توسعه محلی

ــال در  ــی فع ــی و غیردولت ــازمان های دولت ــا س ــاط ب - ارتب
حــوزه توســعه روســتایی و صنایع دســتی و اشــتغال.

گروه بوم گردی:
ــق ایجــاد تعامــل و مشــارکت در  ــوم گــردی از طری  گــروه ب
ــوم اســت: ــاط بیــن بوم هــا و بازدیدکننــدگان از ب صــدد ارتب

- تعامــل و مشــارکت بــا  جوامع گوناگــون از طریــق راه اندازی 
بوم گردی هــای دوســتدار محیــط زیســت و اجتمــاع محلــی

ــف  ــای مختل ــردی در پهنه ه ــای بوم گ ــایی اقامتگاه ه - شناس
به منظــور ایجــاد همــکاری فی مابیــن در زمینــه فرهنــگ بومــی

- کمــک بــه تعامــل و هم افزایــی اقامتگاه هــای بوم گــردی و 
هنرمنــدان بومــی بــرای ارتقا فــروش محصوالت و تجهیــز اقامتگاه ها

- همــکاری بــا واحدهــای بوم گــردی منتخــب بــرای مطالعــه، 
برنامه ریــزی، طراحــی، اجــرا، نظــارت و تجهیــز ایــن واحدهــا 

بــر اســاس فرهنــگ و اقلیــم محلــی
- کمــک بــه برنامه هــای مشــترک منطقــه ای بیــن اقامتگاه هــای 

بوم گــردی به منظــور تقســیم کار و هم افزایــی ایــن واحدهــا
محلــی  گروه هــای  بــه  الزم  اســتانداردهای  آمــوزش   -

واحدهــا در  ســرویس دهی  کیفیــت  ارتقــا  به منظــور 
ــرای مشــارکت در پژوهــش، معمــاری،  - ترغیــب معمــاران ب
ــگ  ــر اســاس فرهن ــا ب ــز اقامتگاه ه ــی و تجهی ــاری داخل معم

و اقلیــم محــل

گروه پژوهش:
 گروه پژوهش در زمینه های پیشنهادی زیر فعالیت می کند:

- پژوهــش در مبانــی نظــری هنرهــای مردمی و صنایع دســتی 
ــردی و بوم گ

- تهیه محتوا جهت مستندسازی هنرهای بومی
- بررسی مبانی نظری رابطه صنایع دستی و محیط زیست

- مونوگرافی بوم گردی های ویژه
- تمــاس و ارتبــاط بــا دانشــگاه و دانشــجویان جهــت همکاری 

در راســتای فعالیت هــای گــروه  
گروه آموزش:

گــروه آمــوزش در دو حــوزه آمــوزش عملــی و نظــری 
ــد: ــت می کن فعالی
الف : آموزش نظری

- برگزاری جلسات نقد و بررسی در حوزه صنایع دستی
- برگزاری کاس های آموزشی در حوزه فعالیت های موسسه

- آموزش تولید دوستدار طبیعت
ب : آموزش عملی

ــی  ــاز و معرف ــای موردنی ــنجی آموزش ه ــایی و نیازس - شناس
دوره جهــت دانشــجویان، هنرمنــدان محلــی و ســایر افــراد

در  بومــی  هنرمنــدان  بــرای  کارگاه  و  برگــزاری کاس   -
نشســت ها و  نمایشــگاه ها 

- ایجاد همکاری متقابل هنرمندان بومی و دانشگاه های هنر
- معرفی گروه های عاقه مند به همکاری

خدمات  شرح 

خانه  گروه های 

ست هفت د
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گروه مالی واداری:
 گــروه مالــی مســئولیت تــدارک کلیــه مســائل مالــی موسســه 

ــر دارد: را به شــرح زی
- رســیدگی بــه کلیــه امورمالــی موسســه از قبیــل ثبت هــای 

حســابداری، بیمــه، مالیــات و دفاتــر مالیاتــی
- تهیه و عقد قرارداد با هنرمندان و تولید کنندگان

- تهیه و عقد قرارداد با خریداران
- تهیه برنامه حسابداری، خرید، فروش و انبار

- تهیه گزارش مالی نمایشگاه های دائمی و فصلی

وظایف هیات مدیره :
ــت  ــه هفت دس ــازمانی خان ــن ارگان س ــره باالتری ــات مدی هی

ــت: ــر اس ــرح زی ــف آن به ش ــت و وظای اس
ــه  ــای خان ــی فعالیت ه ــل اجرای ــه مراح ــه کلی ــیدگی ب - رس

هفت دســت
- تصویب برنامه سالیانه

- تصویب و بررسی اسناد مالی خانه

گروه تأمین، بازاریابی و فروش:
خانــه هفت دســت  فــروش  و  بازاریابــی  تأمیــن،  گــروه   
ــه  ــن محصــوالت صنایع دســتی را جهــت ارائ مســئولیت تامی

در نمایشــگاه های دائمــی و فصلــی دارد:
- تمــاس و ارتبــاط بــا هنرمنــدان بومــی شناســایی یــا 
معرفی شــده از طــرف گــروه توســعه محلــی یــا دیگــر گروه هــا

- برگزاری نمایشگاه های فروش فصلی
- معرفی و تهیه کاال برای بخش فروش دائمی

- راه اندازی فروش آناین
- راه اندازی بخش صادرات

- برنامه ریزی فروش به نهادها و سازمان ها
- تدارک و تجهیز انبار، فروش و بسته بندی

- عقد قرارداد فروش با هنرمندان
گروه تبلیغات:

گروه تبلیغات مسئولیت موارد زیر را به عهده دارد:
ــروه  ــکاری گ ــا هم ــداف موسســه هفت دســت ب ــی اه - معرف

آمــوزش، تبلیغــات، پژوهــش
- معرفی خانه صنایع دستی و بوم گردی خانه هفت دست

- معرفی هنرمندان بومی
- تبلیغ و معرفی نمایشگاه های دائمی و فصلی
- معرفی محصوالت نمایشگاه دائمی و ادواری

اهــداف  راســتای  در  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  معرفــی   -
هفت دســت خانــه 

- طراحــی و راه انــدازی امکانــات شــبکه مجــازی ماننــد 
ســایت، اینســتاگرام، تلگــرام

- تهیه فیلم و عکس مستند از صنایع دستی، هنرمندان و اقامتگاه ها
- ارتبــاط بــا نهادهــا، گروه هــا و ســازمان های دولتــی و 

غیردولتــی در تهــران و شهرســتان ها
نشــریات،  ارتبــاط  جمعــی،  ســازمان های  بــا  ارتبــاط   -

غیــره... و  مجله هــا  روزنامه هــا، 
- ارتباط با سازمان های همسو با خانه هفت دست

- تهیه و پایش برنامه ساالنه خانه هفت دست
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22 - 24 خرداد 1398

5 - 6 دی 1398

5 - 6 دی 1398

9 اردیبهشت 1399

29 بهمن 1398

30 اردیبهشت 1399

3 تیر 1399

15 مهر 1399

 هنر ترکمن صحرا

شناخت الیاف تا تولید کاال  

جادوی بافندگی )تاریخچه نواربافی در ایران(

تمرین مشاهده گری در سفر

اقامت های بوم گردی مکانی برای تجربه زیست و توسعه روستا

عکاسی صنایع دستی برای فضای مجازی

گرافیک ارگانیک کشف خالقیت پنهان هنرمندان روستایی

سلسله نشست های روایت سفر 

 مرال نظری

خلیل اهلل خلیلی پور

شها امینی

ریحانه جمالی هنجانی

فرامرز پارسی،فاطمه امیدی،کاوه منصوری

آرش رییسیان

مهدی شمسی

تاریخ                                                  عنوان                                                           سخنران

نشست ها

محمد ساالری راد. فرامرز پارسی. علی رفیع
حسن مقیمی. نسیبه فضل اللهی . افسانه منفرد
رضا مختاری. اصغر عبداللهی. محمد میراشرفی
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ــران  ــی از بح ــفر ناش ــکالت س ــرایط مش ــت در ش ــردی  هفت دس ــتی و بوم گ ــه صنایع دس خان
ــا  ــفر را ب ــت داران س ــا دوس ــد ت ــدارک دی ــفر را ت ــت س ــازی روای ــت های مج ــا، دوره  نشس کرون

ــوع ســفر مســئوالنه بیشــتر آشــنا ســازد. وجــوه متن
ــان  ــا درمی ــود ت ــردم ب ــخ و م ــت و تاری ــری طبیع ــا روایت گ ــنایی ب ــت ها، آش ــن نشس ــدف ای ه

متــن و حاشــیه و عــام و خــاص بیشــتر بــا نبــض زمــان و مــکان آشــنا شــوند. همچنیــن در ایــن 
ــد: ــرح ش ــر مط ــوال های زی ــت ها س نشس

روایت نویسی در سفر)نوشتن سفر- سفرنامه نویسی- گزارش سفر- نا داستان سفر....(
چگونه سفر های خود را مستند کنیم؟

 چگونه روایت گر امین مردم، طبیعت و تاریخ باشیم؟
 روایت عوام و روایت خواص چیست؟

متن و حاشیه در سفر کجاست؟

1

2

3

4

5

6

7

8

9

تقویت نگاه و دریافت 

تجربه و ماجرا

مردم شناسی 

طبیعت شناسی

نمادشناسی 

ثبت  

سفرنامه های کهن 

سفرنامه های معاصر  فارسی

سفرنویسی

ویدئوی سفر

انگیزه سفر، روش های مشاهده عمیق، تقویت حواس پنج گانه  و ...    

چگونه به استقبال خطر تجربه کردن برویم 

شناخت اقوام و فرهنگ ها و شیوه تعامل با مردم

شناخت عمومی طبیعت و حیات وحش ایران

خوانش عناصر نمادین در بناها و نمودهای فرهنگی

بررسی چند سفرنامه شاخص فارسی

بررسی سفرنامه های شاخص معاصر

شیوه های نوشتن یک سفرنامه خوب

شیوه های ثبت ویدئویی تجربه سفر

محمد ساالری راد

فرامرز پارسی

علی رفیع

حسن مقیمی

نسیبه فضل اللهی 

افسانه منفرد

رضا مختاری

اصغر عبداللهی

محمد میراشرفی

مشاهده و مطالعه                                           موضوع                                                  مدرس                   
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فلسفه سفر، مشاهده عمیق، به کارگیری حواس
محمد ساالری راد
پژوهشگر اجتماعی

تجربه و ماجرا در سفر
فرامرز پارسی
پژوهشگر معماری ایرانی

»ســفر مرحلــه ای از خــود بــه در شــدن اســت، بــرای یافتــن مــن ی گســترده تر، 
ــا  ــاروی ب ــاده روی ــود را آم ــفر خ ــگام س ــه هن ــزه. ب ــر انگی ــا ه ــان و ب ــر بی ــه ه ب
دیگــری می کنــی، از امــن و امــان خانــه در می گــذری و حاضــری بــرای دســتیابی بــه مقصــد ســفر، ناهمواری هــای راه 
را پذیــرا باشــی.« اگــر ایــن گــزاره را کلی تریــن انگیــزه ســفر بدانیــم، الزم اســت بنیادهــای مفهومــی خــود، مــن، خانــه، 
دیگــری و مقصــد را واشــکافیم. ابتــدا مفهــوم مــن اهمیــت بنیــادی دارد. مــن دشــوارترین موضــوع شناســایی اســت، از 
آن رو کــه خــود عامــل شناســایی اســت. چگونــه می توانــد موضــوع شناســایی و عامــل شناســایی یکــی باشــند؟ ایــن در 
حالــی اســت کــه هــر دوی آن هــا در حــال تغییــر و در حرکت انــد. پاســخی کــه بــه اختصــار می تــوان داد، آن اســت کــه 
مــِن موضــوع و مــِن شناســا، در آینــة یکدیگــر نقــش خــود را جابه جــا می کننــد. پــس الزامــی بــرای تبدیــل شــدن مــن 
بــه نه مــن، غیرمــن، دیگــر از مــن و دیگــری وجــود دارد. اگــر نتوانیــم در برابــر مــن، دیگــری بگذاریــم، مــن ناشــناخته 
باقــی می مانــد. خــود، بخشــی از مــن اســت کــه اراده گرایانــه، بــر مــن مســلط اســت. پــس بــرای شــناخت مــِن موضــوع، 
بایــد خــود تســلط اش را بــر مــِن شناســا بــردارد: اراده ای در برابــر اراده ای دیگــر، اراده کنــد کــه اراده نکنــد، اراده کنــد تــا 
بــه اراده ای دیگــر دســت یابد. خانــه چیســت؟ جایــی اســت کــه مــن در آن آســوده اســت. امــا مــِن آســوده چــه زمانــی 
می توانــد دیگــر از مــِن خــود را بشناســد؟ آنــگاه کــه از ُکنــام خانــه امــن و امــان و آســوده خــود خــارج شــود. و مقصــد 
کجــا اســت؟ جایــی اســت کــه دیگــری، دیگــر از مــن، غیــر مــن، نــه مــن، در آن جــا اســت و قــرار اســت کــه مــن، خــود 
را در آینــه او ببینــد. ســفر فرآینــدی اســت کــه طــی آن ایــن رویارویــی صــورت می گیــرد. محــدوده مــن تــا کجــا اســت؟ 
ــه محــدوده تــن پایــان می پذیــرد؟ پــس ان حســن تملــک، کــه چیزهــای پیرامونــی را از آن مــن می کنــد،  ــا مــن ب آی
در چیســت؟ چــه تفاوتــی میــان دســت مــن و ابــزار مــن، پــای مــن و خــودروی مــن، تــن مــن و خانــه مــن هســت؟ و 
اگــر تفاوتــی نیســت، مــرز مــن، آن جایــی کــه مــن بــه کــران می رســد، کجــا اســت؟ تــا کجــا بــه مــن تعلــق دارد و اگــر 

تعلــق دارد، نســبت مــن بــا ایــن کرانــه و وظیفــه و حــق مــن در برابــر ایــن مــِن گســترده شــده چیســت؟
ابــزار شناســایی چیســت؟ همــان ابــزار همیشــگی احســاس: بینایــی، شــنوایی، چشــایی، بویایــی، بســاوایی اســت. حــواس 
ــی از دیگــری  ــا یکدیگــر، پیکــره ای کل ــد ب ــن حــواس در پیون ــد. ای ــد می دهن ــا دیگــری پیون ــه ای کــه مــن را ب پنجگان
ــن در  ــه م ــفری ک ــن رو در س ــد. از ای ــدار می کنن ــازی و پدی ــن بازس ــری در ذه ــر دیگ ــن در براب ــن، و م ــر م در براب
ــر  ــوش میس ــم و گ ــا چش ــم و ی ــه چش ــری منحصران ــا به کارگی ــا ب ــری، تنه ــف دیگ ــت، کش ــری اس ــت وجوی دیگ جس
ــی، همچــون،  ــری حــواس درون ــد به کارگی ــن، نیازمن ــرِی درون م ــرای مشــاهدة دیگ نمی شــود. به جــز از آن حــواس، ب

ــا هســتیم. ــذت و درد، ســنگینی و ســبکی، فشــار و ســبک باری، ناآســودگی و آســودگی و جــز آن ه احســاس ل
سفر، کوششی است، که شناسایی من از خویش را به گسترده ترین صورت خود امکان پذیر می سازد.

ســفر کــردن و گردشــگری بــا رویکردهــای مختلفــی انجــام می شــود و وســیله ســفر نیــز رابطــه مســتقیمی بــا ایــن 
رویکردهــا دارد. مثــال در حــوزه اکوتوریــزم هــم ســفرهای پیــاده معنــی دارد و هــم دوچرخــه یــا اتومبیــل آفــرود و 
ســفرهای حــوزه گردشــگری فرهنگــی و تمدنــی معمــول بــا اتومبیــل، قطــار یــا هواپیمــا انجــام می شــود و البتــه گاهــی 
ــر جــای  ــر حــس و ادراک مــا از ســفر ب ــا اهمیــت تاثیــری اســت کــه وســیله ســفر ب ــور نکتــه ب ــا دوچرخــه و موت ب
ــات بیشــتری در  ــل از امکان ــا« اتومبی ــوان بخشــی از ســفر مطــرح می شــود طبیعت ــه عن ــذارد و در اینجــا راه ب می گ
ارتبــاط بــا مفهــوم ســفر بــه نســبت هواپیمــا برخــوردار اســت، چــرا کــه علیرغــم زمــان طوالنی تــر امــکان ارتبــاط بــا 
راه و محیــط پیرامــون را بهتــر فراهــم می کنــد. امــا پیــاده روی بــرای ترکیــب ســفر در طبیعــت و ســفر بــه شــهرها و 
روســتاها جذاب تریــن نــوع ســفر را شــکل می دهــد. مــن در گــزارش خــود ســعی خواهــم کــرد برنامــه پیــاده روی از 
خلیــج فــارس تــا دریــای خــزر را کــه ترکیبــی از همــه انــواع ســفر بــوده را توضیــح دهــم. در ایــن ســفر از حــوزه آبریــز 
خلیــج فــارس عبــور کــرده، آبریــز دق مختــاری، کویــر ابرقــو و کویــر بــزرگ عبــور کــرده، در نهایــت بــه حــوزه آبریــز 
خــزر رســیده و از آنجــا بــه ســاحل دریــای خــزر رفتیــم. طــول ســفر 1800 کیلومتــر بــوده و در ســه ســال و هــر ســال 
حــدود 600 کیلومتــر راهپیمایــی انجــام شــد. افــراد ثابــت در ســفر دو نفــر بودیــم؛ بنــده و آقــای حمیــد بریــری ولــی 

در مراحــل مختلــف افــرادی بــه مــا اضافــه و کــم می  شــدند. ایــن ســفر بــه مــا 
تصویــری دیگرگــون از زندگــی و فرهنــگ مــردم کشــورمان ارائــه کــرد.
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مردم شناسی
علی رفیع

پژوهشگر ایران شناسی

ــی در  ــی وقت گذران ــت. نوع ــی اس ــی مکان ــک جابه جای ــز ی ــر چی ــش از ه ــفر پی س
ــد.  ــی می کنی ــه در آن زندگ ــی ک ــر از جای ــه غی ــی ب ــی جغرافیای مکان

در حقیقــت از آنجــا کــه شــما در ســفر از محیــط زندگــی خــود دور مــی شــوید، بــه طریــق مشــابه از محیــط فرهنگــی 
خــود نیــز فاصلــه  گرفتــه و بــرای مدتــی کوتــاه ســرزمینی دیگــر را تجربــه می کنیــد کــه انســان هایی بــا آداب، ســنن 
ــان  ــا مردم ــفر ب ــان را در س ــما اوقاتت ــن رو ش ــد. از ای ــی می کنن ــاوت از شــما در آن زندگ ــش متف ــی کمابی و رفتارهای
دیگــری بــه غیــر هموطنــان، همشــهریان یــا نزدیکانتــان بــه ســر می کنیــد و بــه ایــن دلیــل کــه میهمــان ایــن مردمــان 
ــه تماشــای  ــد و ب ــه صحبت هایشــان گــوش می کنی ــا هم ســفره می شــوید، ب ــت ی ــا هم صحب ــا آن ه ناآشــنا هســتید، ب

ــینید.  ــان می نش ــیوه زندگی ش ش
ــه ای بســیار ارزشــمند در شــناخت  ــه رو می شــوید کــه تجرب ــا »دیگــری« روب ــه ب ــن تجرب ــر شــما در ای ــی بهت ــه بیان ب

»خــود« اســت.
ــی  ــترک زندگ ــرزمین مش ــک س ــه در ی ــون را ک ــانی هم خ ــای انس ــی، گروه ه ــوم اجتماع ــان عل ــان متخصص در می
ــا  ــی اســت کــه ب ــد »قــوم« می نامنــد. ایــن اصطــالح بیانگــر مردمان ــا یکدیگــر اشــتراکات فرهنگــی دارن می کننــد و ب
ویژگی هایــی ماننــد زبــان، گویــش، لبــاس، زیــورآالت، آداب، باورهــا و نمادهــا، وابســتگی  و پیوستگی شــان بــه یکدیگــر 

ــد.  ــان می دهن را نش
ــوند، از  ــر می ش ــا یکدیگ ــوم ب ــک ق ــراد ی ــتگی اف ــتگی و پیوس ــب وابس ــه موج ــی ک ــای فرهنگ ــن ویژگی ه ــی ای تمام
ــفر  ــما س ــه ش ــد ک ــش می آی ــی گاه پی ــد و حت ــمار می رون ــه ش ــفر ب ــای س ــن دیدنی ه ــن و گاه از جذاب تری جالب تری

ــه کنیــد. می کنیــد کــه تنهــا و تنهــا فرهنــگ قومــی دیگــر را از نزدیــک تجرب
ســفر بــه ترکمــن  صحــرا بــرای گذرانــدن چنــد ســاعت یــا حتــی چنــد روز در یــک اوی )=کلبــه ترکمنــی( و یــا ســفر 
ــرای تماشــای موســیقی  ــران ب ــوب ای ــای جن ــه کرانه ه ــا ســفر ب ــالیزار ی ــر ش ــدن مراســم پی ــرای دی ــه کردســتان ب ب

ــوام دیگــر در ســفر هســتند. ــا اق ــوع از برخــورد ب ــن ن ــی از ای ــوا، همگــی نمونه های ــز مراســم اهــل ه حیرت انگی
در ایــن بخــش از دوره »روایت نویســی در ســفر« بــه دنبــال آن هســتیم کــه مفاهیمــی همچــون قوم شناســی در ســفر 
و مهارت هــای الزم بــرای تجربــه، ادراک یــا مستندســازی آداب و ســنن ســایر اقــوام را تشــریح کــرده و بــا هــدف لــذت 
بــردن بیــش از پیــش از جاذبه هــای فرهنگــی در طــول ســفر بــه تمریــن برخــی راهکارهــای الزم بــرای تقویــت ایــن 

ــم.  ــا بپردازی مهارت ه
ــگاری  ــای مردمن ــرور تجربه ه ــا م ــاز شــده و ب ــی آغ ــت حــواس ادراک ــو در خصــوص تقوی ــا گفتگ ــار ب ــن درس گفت ای
ســیاحان و جهان گــردان در قالب هــای نوشــتاری، دیــداری و شــنیداری روایــت ســفر ماننــد ســفرنامه، فیلــم مســتند، 

ــد.  ــگاری می انجام ــگارش مردم ن ــی ن ــن کارگاه ــه تمری ــان ب ــه و در پای ــه یافت پادکســت و ...  ادام
چراکــه روایــت گردشــگران از آداب و ســنن ســایر اقــوام بــه معنــای گشــودن پنجره هــای گفتگــو میــان فرهنگ هاســت. 
ــرای  ــوند، راه ب ــر ش ــر منتش ــان یکدیگ ــوام در می ــگ اق ــتری از فرهن ــنیداری بیش ــداری و ش ــای دی ــه تجربه ه ــر چ ه
کســب شــناخت و آگاهــی آن هــا از یکدیگــر هموارتــر خواهــد شــد و هــر چــه مســافران روایــت غیرجانبدارانــه و حتــی 
همدالنــه ای از جنبه هــای فرهنگــی ســایر اقــوام بــه دســت دهنــد، تجربــه »خــود« مســافر از »دیگــری« غنــی شــده و 
میــوه ایــن دوســتی همدلــی و مــودت خواهــد بــود. در حقیقــت ای بســا دوســتی ها کــه میــان اقــوام در خــالل ســفر 

ــود. ــان می ش ــایش در جه ــح و آس ــتقرار صل ــه اس ــد و مای رخ می ده
ــر یــک ســتون اســتوار اســت و آن فهــم و   بــه عبــارت بهتــر شــاید پــر بیــراه نباشــد اگــر بگوییــم کــه صلــح تنهــا ب

درک دیگــری اســت. 

طبیعت شناسی
حسن مقیمی
مؤلف اطلس سیمای طبیعت

 20 میــان  در  مــا  کشــور 
کشــور برتــر جهــان بــه  لحــاظ 
تنــوع  زیســتی و گونه گونــی 
قــرار  حیــات  جلوه هــای 
تکثــر  و  تنــوع  ایــن  دارد، 
فوق العــاده ناشــی از وجــود 
در  متفــاوت  اقلیم هــای 
میهــن  جغرافیــای  گســتره 

ماســت. آنچــه را کــه تنوع زیســتی می نامیــم و آنچــه  را کــه تفــاوت اقلیمــی می دانیــم، همگــی برآمــده از مختصــات 
طبیعــت ایــن ســرزمین اســت و بهره منــدی از مواهــب چنیــن طبیعــت پهنــاور و متفاوتــی نیــاز مبــرم بــه شــناخت 
ــت  ــی و شــناخت از طبیع ــدون آگاه ــان اکوتوریســم ب ــا هم ــت ی ــی و درســت از آن دارد. گردشــگری در طبیع کاف
ــاره  ــه شــناخت و درک درب ــد داشــت، درحالی ک ــد آن نخواه ــای ارجمن ــب و فرســایش پدیده ه ــی جــز تخری حاصل
طبیعــت و آشــنایی بــا روش هــای تعامــل و همزیســتی بــا ســاکنین و پدیدآورنــدگان اصلــی آن از جملــه حیات وحــش 
ــه و پایــدار از  ــرای اســتفاده معقوالن ــر ایجــاد بســتر مناســب ب و جنــگل و رود و دریاچــه و دریــا، می توانــد عــالوه ب
طبیعــت، بــه حفــظ و حراســت از آن نیــز یــاری برســاند. هنــوز هســتند بســیاری از جاذبه هــای طبیعــی بالقــوه  ای 
ــی کشــور از  ــای طبیع ــدادی از جاذبه ه ــر تع ــد و از طــرف دیگ ــرار نگرفته ان ــورد توجــه ق ــف م ــل مختل ــه عل ــه ب ک
هجــوم بی امــان گردشــگران حــال و روز خوشــایندی ندارنــد و بعضــا در خطــر نابــودی قــرار گرفته انــد . شــناخت و 
برنامه ریــزی مســئوالنه بــرای اســتفاده و بهره بــرداری علمــی و آگاهانــه از منابــع متنــوع، موجــب توزیــع گردشــگران 
در مناطــق مختلــف خواهدگردیــد و ضمــن منتفــع شــدن جوامــع محلــی از منافــع ناشــی از حضــور گردشــگران، از 

ــت. ــد کاس ــده خواه ــناخته ش ــای ش ــخص از جاذبه ه ــدادی مش ــاب آوری برتع ــوان ت ــارج از ت ــار خ فش
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بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
ر ل در دیگ روزگا حوا ا شــرح 

ســفر بــه قدمــت تاریــخ بشــر و آغــاز سفرنامه نویســی و احتمــاال اندکــی پــس از آن ثبــت تاریــخ اســت. انســانی کــه 
ــرد و  ــی نب ــی و حت ــای علم ــفارت، پویش ه ــارت، س ــت، زی ــتد، سیاس ــه داد و س ــون از جمل ــای گوناگ ــه انگیزه ه ب
ــد یادداشــت های  ــه شــکل های گوناگــون مانن ــه را ب ــن تجرب ــر می دهــد، حاصــل ای ــکان خــود را تغیی لشکرکشــی م

ــی دارد. ــه م ــا عرض ــرات روایت ه ــه، خاط روزان
پدیــدار شناســی هــر مقوله ایــی بررســی و نظــر بــه گذشــته و تاریــخ آن امــری ضــروری اســت و سفرنامه نویســی نیــز 
ــه درک بهتــر ســفر و ســفرنامه  ــه نظــر نمی رســد و مطالعــه ســفرنامه های شــاخص کهــن ب ایــن قاعــده مســتثنی ب

نویســی و ســرانجام آمــوزش و نــگارش ســفرنامه های بعــدی یــاری خواهــد رســاند.
ــه  ــان ب ــپاه یون ــت س ــرح بازگش ــه ش ــت ک ــون اس ــر گزنف ــاز« اث ــاره ایران»اناب ــود درب ــیاحت نامه موج ــن س کهن تری
ــی نوشــته و  ــک ایران ــا مشــهورترین ســفرنامه ایی کــه ی ــا ســپاهیان کــوروش ســوم اســت، ام ــرد ب وطــن پــس از نب
هــم اکنــون دردســت اســت، ســفرنامه ایی اســت کــه ناصرخســرو قبادیانــی در ســده پنجــم در شــرح ســفر حــج خــود 

نگاشته اســت.
ــا  ــوب آســیا و شــمال افریق ــه در جن ــای میان ــن ســفرنامه های دوره ه ــن و یکــی از مهم تری ــه معروف تری ــن هم ــا ای ب

ــن بطوطــه مراکشــی جهان گــرد ســده هشــتم اســت. ســفرنامه اب
این سفرنامه شرح سفر وی در طوالنی ترین مسیری است که تا آن هنگام سلمانی طی کرده بود.

ــانزدهم  ــاردن در ســده ش ــه و ش ــس از آن ســفرنامه های تاورنی ــران و پ ــه ای ــام ســفر کالوینجــو ب ــن ای ــارن همی مق
ــان  ــته ایرانی ــفرنامه ها نوش ــن س ــماری از جالب تری ــا ش ــم ب ــده نوزده ــت. در س ــیار اس ــت بس ــز اهمی ــالدی حائ می
ــی از  ــه فرازهای ــی و ارائ ــخ سفرنامه نویس ــه تاری ــی ب ــذرا و اجمال ــم نگاهیپگ ــران روبرویی ــه ای ــی ب ــافران اروپای و مس

ــود. ــد ب ــش خواه ــدف پژوه ــفرنامه ها ه ــته ترین س برجس

نماد شناسی، ضروری اما همه فهم
نسیبه فضل اللهی

نویسنده و پژوهشگر

ــب و  ــا موضــوع عجی ــد ب ــس از شــنیدن کلمــه نمادشناســی فکــر کنی ممکــن اســت پ
ــای  ــان را در راهروه ــد خودت ــش مجبوری ــرای فهمیدن ــه ب ــه رو شــده اید ک ســنگینی روب
ــد. شــاید فکــر کنیــد نمادهــا فقــط در کتاب هــای  ــا از رمــوز آن ســر در بیاوری کتابخانه هــای نمــور حبــس کنیــد ت
ــا  ــد. ام ــه آن نداری ــازی ب ــت هســتید نی ــه اهــل ســفر و گشــت و گذار در طبیع ــدا می شــوند و شــما ک اســرارآمیز پی
ــا  ــا آن ه ــر روز ب ــا ه ــد، م ــوخ کرده ان ــا رس ــک م ــی تک ت ــود زندگ ــا در تاروپ ــن حرف ه ــتر از ای ــی بیش ــا خیل نماده
زندگــی می کنیــم و حتــی اگــر نمادهــا نبودنــد گاهــی بــرای ارتبــاط یــا فهــم مفاهیــم پــا در ِگل می شــدیم. احتمــاال 
ــای  ــاً نماده ــا اصطالح ــا ی ــه ی آیکون ه ــایت تاریخــی متوج ــک س ــد از ی ــگام بازدی ــه هن ــش آمده اســت ک ــا پی باره
ــه  ــوغاتی متوج ــد س ــگام خری ــی هن ــود. گاه ــده می ش ــی دی ــکان تاریخ ــوار م ــه روی در و دی ــده اید ک ــري ش تصوی
تصاویــری می شــوید کــه روي پارچــه، منســوجات یــا ســایر کاالهایــی کــه بــه عنــوان ســوغاتی می خریــد، بــه چشــم 

ــا می رســند؟  ــه دســت م ــه ب ــد و چگون ــی دارن ــا چــه معنای ــن نماده ــا ای ــد. ام می خورن
نمادها، الیه ي پیدا و ناپیدای گردشگری هستند که قصد داریم در این برنامه بیشتر با آن ها آشنا شویم.

سفرنامه های کهن
افسانه منفرد
نویسنده و پژوهشگر تاریخ
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آداب وانگیزه ی سفرنامه نویسی 
نیان یرا ا مــا  به ســبک  لبته  ا

ــه ییــالق هــم کــه باشــد موجــب عادت شــکنی- شــما بگــو اصــاًل  ــه خان ــه شــهر ب ــه جــا شــدن حتــی از خان جــا ب
ساختارشــکنی- در درون و بیــرون آدمیــزاد -بــا تاکیــد بــر ایرانــی بــودن- می شــود. ایــن عــادت شــکنی حتــی ا گــر 
ــازه – خواســته ناخواســته – هــم منجــر بشــود الزامــاً موجــب تحــول و تغییــر بنیــادی در شــخص  ــه تجربه هــای ت ب
ــه  ــرای غلب ــط دارد. ب ــفرنامه رب ــتن س ــزه ی نوش ــه انگی ــاً آداب سفرنامه نویســی ب ــود. طبع ــده نمی ش ــا ش ــه ج ــا ب ج
ــی  ــفرنامه نویس ــنایان س ــه آش ــه ب ــزه ی نام ــه انگی ــیوه و ب ــه ش ــیم؟ ب ــفرمان را می نویس ــرات س ــی خاط ــر فراموش ب
ــه  ــی ک ــه جاهای ــی و شــهرت دادن ب ــی معرف ــا حت ــزارش اداری هســتیم؟ ی ــه گ ــزم ب ــا و چــه بســا مل ــم؟ ی می کنی

ــگری؟  ــق گردش ــا و رون ــد و تماش ــفر و بازدی ــرای س ــران ب ــن دیگ ــم و برانگیخت ــم و رفته ای دیده ای
ســفرنامه نویس ویادداشــت های ســفر گاهــی خیلــی تخصصــی بــر مــوردی یــا ســوژه ای یــا سفارشــی تاکیــد و الــزام 

و تمرکــز دارد.
ــود و ناصرالدین شــاه  ــود. جــالل آل احمــد رمان داســتان نویس ب ناصرخســرو وقتــی ســفرنامه اش را می نوشــت شــاعر ب
ــدام از ســفرنامه  ــرض هرک ــا غ ــب داشــت خــودش نمی نوشــت ام ــود، کات ــاه ب ــط ش ــط و فق ــه و فق ــه البت ــار ک قاج

نوشــتن روشــن بــود.
ــتن  ــی نوش ــای ادب ــه مرزه ــد ب ــدوی می خواهی ــه ح ــا چ ــت؟ ت ــفرنامه چیس ــتن س ــما از نوش ــته ی ش ــت و خواس نی

ــرض شــما از ســفرنامه نوشــتن مشــق داســتان باشــد؟ ــد غ ــک بشــوید؟ نکن نزدی
آیا اسلوب و تکنیک های داستان نویسی مانع از جامع و کاربردی شدن سفرنامه نمی شود؟

سفرنامه نویسی مدرن فارسی     
ــگ  ــی در فرهن ــه عطف ــه نقط ــت ک ــران اس ــخ ای ــذار در تاری ــدادی اثرگ ــروطه رخ مش    
ــده  ــر و تاثیرپذیرن ــه طــور موث ــد. یکــی از وجــوه اثرگــذار مشــروطه در اصــل ب ــه حســاب مــی آی ــران ب و ادبیــات ای
ــر  ــم اث ــر گذاشــته اند و ه ــم اث ــب نیســتند. ه ــن رخــداد بی نصی ــز ازی ــی فارســی اســت. ســفرنامه ها نی نوشــتار روای
پذیرفته انــد. بنابرایــن بــی راه نیســت اگــر بــه تقســیم بندی تقریبــی ایــن دوره در شــکل گیری نوشــتار روایــی مــدرن 
فارســی توجــه کنیــم و آن را بــه تقریــب مبدایــی بگذاریــم بــر تغییــر نوشــتار فارســی کــه اثراتــش تاکنــون همچنــان 

ــت. ــاری اس ــوس و س ملم
از ایــن رو بــا ردیابــی ســفرنامه های فارســی از آن زمــان تاکنــون می تــوان هــم مــروری داشــت بــر تغییــرات این گونــه 

نوشــتاری و هــم از خــالل آن نقبــی بــه تحــوالت تاریخــی و اجتماعــی زد.
در ایــن نشســت شــما قدمــی خواهیــد زد در بــاغ سفرنامه نویســی فارســی در دوران مــدرن و کمابیــش بــا حــاالت و 

فنــون ایــن نوشــتارها آشــنا خواهیــد شــد.

سفرنامه های معاصر
رضا مختاری

نویسنده و سردبیر ماهنامه سرزمین من

سفرنویسی
اصغر عبداللهی
نویسنده، فیلم نامه نویس، کارگردان
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ثبت ویدیویی سفر
جعفر میراشرفی

فیلم ساز و مستندساز

ــش و  ــه نق ــال دورنیســت ب ــه مســتندهای مینیم ــوردی مجموع ــه م ــا مطالع ــا ب در اینج
ــم. ــار می پردازی ــن آث ــت در ای ــی روای چگونگ

اول بایــد بدانیــم کــه شــکل تکنیکــی رســانه در نــوع ســاختار تغییــر ایجــاد کرده اســت، 
در آغــاز کــه مخاطــب تنهــا بــا رفتــن بــه ســالن ســینما می توانســت فیلــم ببینــد حتــی فیلم هــای خبــری و مســتند، 
ــا توجــه بــه وقتــی کــه مخاطــب صــرف  ــه ایــن معنــی کــه ب ــر همــان مبنــا شــکل می گرفــت، ب ســاختار فیلم هــا ب
می کــرد تــا بــه ســالن ســینما بیایــد، تولیــد یــک فیلــم مثــال نیم ســاعته به صرفــه نبــود و او ترجیــح مــی داد حــدود 
دو ســاعت در ســالن ســینما وقــت صــرف کنــد، پــس فیلم ســاز ناچــار بــود بــه فیلم هــای بلنــد فکــر کنــد. بــا آمــدن 
ــترس  ــون و در دس ــای تلویزی ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــد و ب ــل ش ــه آن منتق ــینما ب ــرد س ــی از کارک ــون بخش تلویزی
ــوا  ــا آمــدن گوشــی های هوشــمند و شــیوه مصــرف محت ــری شــکل گرفــت. امــروزه ب ــودن آن ســاختارهای کوتاه ت ب
ــی در حــال  ــوا ســاختارهای متفاوت ــاوت او در چگونگــی مصــرف محت ــه متف توســط مخاطــب گوشی به دســت و ذائق

شکل گیریســت.
ــال اجراســت،  ــه در آن در ح ــدی ک ــه جدی ــت و تجرب ــروژه دور نیس ــوردی پ ــی م ــا معرف ــدف م ــن مبحــث ه در ای

ــت. ــکل گرفته اس ــت ش ــه دس ــی ب ــب گوش ــه مخاط ــای ذائق ــر مبن ــه ب ــاوت ک ــاختاری متف ــی س بررس
نقش روایت در فیلم مستند با موردکاوی در مجموعه مستندهای مینیمال پروژه »دورنیست«.

نقــش روایــت در ســینما همزمــان بــا آغــاز پیدایــش ایــن هنــر در اواخــر قــرن نوزدهــم بــرای ســینماگران اهمیــت 
ــدند و ورود  ــوب می ش ــتند محس ــن آن مس ــف امروزی ــای تعری ــر مبن ــه ب ــای اولی ــه فیلم ه ــب اینک ــرد، جال ــدا ک پی
داســتان در ســینما از اوایــل قــرن بیســتم آغــاز شــد امــا آنچــه کــه از همــان آغــاز اهمیتــش بــر ســینماگران محــرز 

ــود چــه در ســینمای مســتند و چــه داســتانی. شــد، روایــت ب
ــرت  ــار راب ــتم و در آث ــرن بیس ــت ق ــه بیس ــتند در ده ــینمای مس ــل س ــی و تکام ــر پختگ ــت عص ــوان گف ــاید بت ش

ــد.  ــود آم ــه  وج ــیه ب ــف در روس ــتان و ژیگاورت ــی در انگلس فالهرت
ــر  ــون و عص ــوژی، دوران تلویزی ــرات تکنول ــا تغیی ــتندنگاری ب ــی در مس ــی شناس ــت و زیبای ــول روای ــف و اص تعاری

ــت. ــد اس ــم و جدی ــای قدی ــه کاره ــای هم ــد و مبن ــری نکردن ــدان تغیی ــت چن اینترن
برای مطالعه بیشتر:

کتاب تاریخ سینمای مستند 
نوشته اریک بارنو

ترجمه دکتر ضابطی جهرمی انتشارات سروش
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گــروه آمــوزش موسســه خانــه هفت دســت بــا هــدف برگــزاری 
کاس هــای تخصصــی صنایع دســتی متناســب بــا فضــا و 
ــزی  ــه، برنامه ری ــن ِحرف ــر نظــر اســاتید مجــرب ای ــات زی امکان

ــاز کــرد. خــود را آغ
هــدف از برگــزاری ایــن کاس هــا کــه بیشــتر در زمینــه 
ــاب  ــار انتخ ــود، معی ــران ب ــب ای ــق منتخ ــوزن دوزی مناط س
ــرای  ــو ب ــد مدع ــودن هنرمن ــی ب ــه اول، بوم ــاتید در درج اس
ــر  ــه و زی ــر در منطق ــورد نظ ــتاد م ــوزش اس ــا آم ــس و ی تدری
ــه بوده اســت. ــه ســوزن دوزی آن منطق ــان مســلط ب نظــر بومی

آمــوزش صحیــح و اصولــی ایــن هنــر و آشــنایی هنرجویــان بــا 
مبانــی ســوزندوزی مناطــق منتخــب ایــران بوده اســت. 

کـالس ها
و کارگاه ها

ــک  ــی ی ــی، کارگاه های ــای آموزش ــن دوره ه ــر ای ــاوه ب ع
روزه بــا هــدف آمــوزش بــا هزینــه کمتــر در مــدت زمــان 
و تخصصی تــر  آمــوزش جزیــی  و همچنیــن  کوتاه تــر 
شــاخه هایی از ســوزن دوزی و یــا رشــته های مرتبــط 
ــری،  ــث نظ ــوزش مباح ــه آم ــت. در زمین ــزار شده اس برگ
ــز در حاشــیه نمایشــگاه ها برگــزار شــد.  چنــد نشســت نی
هــدف از ایــن نشســت ها، ایجــاد حساســیت در مخاطبــان 
ــاط  ــه نق ــوزن دوزی، در زمین ــژه س ــه وی ــتی ب صنایع دس
ــه  ــواد اولی ــه واســطه م ــف و آســیب های وارد شــده ب ضع
ــای  ــه مبن ــی ب ــی، بی توجه ــوزش غیراصول ــوب، آم نامرغ

ــت. ــوده اس ــا و ... ب ــن هنره ــتفاده از ای اس
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ــا
س ه

کال

1

2

3

4

5

6

سوزن دوزی مقدماتی

بافت فرش به مثابه زیور

بلوچی دوزی

بلوچی دوزی

پته دوزی

زرتشتی دوزی

مسعوده بهرامی پور

پرناز شاکری

سمیرا رییسی

رویا ماجعفری

فاطمه قربانی

عاطفه آالده

8 جلسه - 3 ساعت

8 جلسه - 3 ساعت

6 جلسه - 3 ساعت

8 جلسه - 3 ساعت

5 جلسه - 3 ساعت

                                                                                                                     تعداد 
عنوان                                  نام استاد               تعداد جلسات و ساعت      هنرجویان

3

6

8

5

6

4

8 جلسه - 3 ساعت 
+ )1 ساعت تکمیلی(

کارگاه های
           خانه هفت دست

1

2

3

4

5

6

بلوچی دوزی )بانوک(

بلوچی دوزی

بخارادوزی

رنگرزی طبیعی الیاف

چاپ قلمکار

سیاه دوزی شاه کوه

سمیرا رییسی

سمیرا رییسی

فاطمه اوزی نژاد

سارا نوری

حمید کریمی

مرجان سودمند

3 جلسه - 3 ساعت

3 ساعت

1 جلسه - 3 ساعت

7 ساعت

 3 ساعت

5 ساعت

                                                                                                                                                      تعداد 
عنوان                                                 نام استاد                                 مدت ورکشاپ                    هنرجویان

3

3

7

12

11

11
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نمونه کار دانشجویان 
کالس زرتشتی دوزی
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امــروزه فضــای مجــازی، به عنــوان یکــی از مظاهــر فنــاوری ارتباطــی نویــن، در زندگــی فــردی و اجتماعــی بشــر جایگاهــی قدرتمنــدی 
ــدون  ــراد، زندگــی ب ــرای بســیاری از اف ــرد ب ــا ک ــوان ادع ــه می ت ــره محســوب می شــود؛ به طوری ک دارد و جــزء الینفــک مناســبات روزم
آن امکان پذیــر نیســت یــا دســت کــم مطلوبیتــی نــدارد. در همیــن راســتا خانــه هفت دســت بــرای ایفــای نقــش خــود هرچنــد به طــور 
کوچــک، در تــالش بــرای رســیدن بــه اهــداف ایــن موسســه، از ایــن بســتر بــرای دســتیابی بــه ایــن امــر )پژوهــش، معرفــی، آمــوزش، 

ــرد. ــتفاده خواهدک ــردی(، اس ــتی و بوم گ ــوزه صنایع دس ــدان ح ــی هنرمن ــاء، توان افزای ــروش، ارتق ــش، ف نمای

ــد  ــب، هنرمن ــن مخاط ــتقیم بی ــاط مس ــاد ارتب - ایج
ــگاه و دانش

ــفر،  ــه )س ــان خان ــن داوطلب ــه بی ــت رابط - تقوی
)... و  کتابخوانــی 

- تشــکیل گــروه پژوهــش خانــه و ارتبــاط بــا نهــاد 
دانــش

- آمــوزش نقــاط ضعــف ارائه محصــول صنایع دســتی 
بــه تولیدکننــدگان صنایع دســتی )بســته بندی و 

روایت نویســی(
- آمــوزش نقــاط قــوت بوم گردی هــا )معمــاری، 

ــرداری( ــز و بهره ب ــی، تجهی ــاری داخل معم
- ایجاد خانه نمونه صنایع دستی محلی

خانه هفت دست 
درفضای مجازی

چشم انداز خانه 
ســـت هفت د
در سال » 1400 «

   h a f t d a s t h o u s e

آموزش:
- آموزش بسته بندی صنایع دستی

ــکان  ــول، م ــد، محص ــرای هنرمن ــی ب ــوزش روایت نویس - آم
ــد و تولی

پژوهش:
- برنامه ریــزی دفتــر فصلــی پژوهــش در مــورد صنایع دســتی 
)نظــری، هنرمنــدان، رشــته ها، تاریــخ، روایــت، برنامه نویســی، 
بســته بندی، بازاریابــی و فــروش، رابطــه بــا جامعــه محلــی در 

صنایــع دســتی وبوم گــردی و...(
ــردی  ــورد بوم گ ــش در م ــی پژوه ــر فصل ــزی دفت - برنامه ری
از  بهره بــرداری  و  تجهیــز  داخلــی،  معمــاری  )معمــاری، 

بوم گــردی( اقامتگاه هــای 
- برنامه ریــزی دفتــر فصلــی پژوهــش در مــورد معرفــی 

ابریشــم  راه  در  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
- برنامه ریزی دفتر فصلی مبانی نظری سفر

- حمایــت از پایان نامه هــای مرتبــط کارشناســی ارشــد و 
ــری دکت

- معرفی، نقد و بررسی کتاب های مرتبط

توسعه محلی:
- حمایت از ایجاد چندخانه صنایع دستی محلی نمونه

بوم گردی:
- معرفی طبیعت و فرهنگ ایران و منطقه
- برنامه ریزی سفرهای عمومی و خصوصی

- تاکید روی تعامل دانشگاه و جامعه محلی
- معرفی و ایجاد رابطه مستقیم بین مخاطب و بوم گردی ها

- ادامه روایت های سفر در اینستاگرام
- معرفی، نقد و بررسی کتاب های مرتبط

تبلیغات:
- برگزاری نمایشگاه بسته بندی صنایع دستی

- آموزش روایت نویسی برای هنرمند، محصول و مکان
- برگــزاری شب نشــینی های خانــه هفت دســت )روایــت 
ســفر، روایــت کســب وکارهــای کوچــک در جامعــه محلــی، 
بســته بندی، مبانــی نظــری، روایــت هنرمنــدان، اســاتید 

ــهری( ــب ش ــگاه، مخاط دانش
- معرفی هنرمندان صنایع دستی برای فروش مستقیم

- معرفی بوم گردی های ایران برای ارتباط مستقیم 
ــخ،  ــگ، ن - معرفــی مســتقیم تولید کننــدگان مــواد خــام )رن

پارچــه و ....( بــرای ارتبــاط هنرمنــدان
w w w . h a f t d a s t . c o m
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