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مقدمه

کشوری با تاریخ کهن و سنتهای فراوان چون ایران ،در عصر تجدد با وضعیتی مبهم
مواجه شده است .موضوع تجدد از چند قرن پیش آغاز شد و مفاهیمی چون مدرنیسم،

مدرنیزاسیون ،مدرنیته و توسعه را در پی داشت .غرب که محل تولد این جریان بود ،تجدد

را همانند کودکی پروراند و تا این جریان به کشورهای شرقی رسید ،تبدیل به غول تجدد
شده بود و این برخورد دو قدرت سنت و تجدد بود .سنت ناگزیر در برابر تجدد  -که چون
گیاه خودرو همه جا وسعت مییافت  -قرار گرفت و راه گریز آن را بست .ترس از دست

دادن سنن و ارزشها تبدیل به مسألهای اساسی در بین سنتگرایان و برخی از متفکرین و
روشنفکران شد و برای حل این مسأله تﻼشهای فراوانی به عمل آمد کوششهای به عمل

آمده ،گاه مؤثر و گاه بیهوده بوده است .این نکته که بازگشت به گذشته عمدتاً راهی رو به

فنا و نابودی است و غیر قابل اجرا ،بر همه حتی سنت گرایان افراطی نیز روشن است .از
انسان معاصر در دنیای مدرن امروز نمیتوان توقع داشت که در گذشته باقی بماند و این
انسان معاصر وارث فرهنگ غنی ایرانی است که فرهنگ و سنتها هویت وی را شکل

میدهند ،کنار گذاشتن یکی و غرق شدن در دیگری اشتباهی است که افراطیون به آن
دچار شدهاند.

همراهی هنر و تجدد نیز از دنیای مدرن پیروی میکند ،هنر مدرن و تغییرات ژرفی

که به یک باره در هنر ما رخ داد ،هنر را دچار چالشی ژرف نمود .از میان هنرها ،هنر صنایع
دستی که معرّف سنت کهن ایران و روح واﻻی هنرمند ایرانی است را انتخاب کردیم تا این

هنر سنتی را در دنیای مدرن واکاوی نماییم.
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برای بازبینی مشکﻼت و دﻻیل کاهش کمی و کیفی صنایع دستی ﻻزم دانستیم تا

صنایع دستی ایران را که همواره با سنتها و گذشته عجین بوده و از بزرگترین حامﻼن

هویت ملی و بومی ایران به شمار میرود را در دنیای مدرن و ارتباط آن با موج مدرن
بررسی کنیم .آیا مدرنیسم راه حلی برای خروج صنایع دستی از بحران دارد؟ آیا مدرنیسم
سبب پیشرفت این هنر صنعت است و یا برعکس باعث بی هویتی و از دست دادن ارزشها

و اصالتها خواهد شد؟ و اگر باعث پیشرفت آن میشود؛ راهکارهای آن چیست؟

در این خصوص ،سنت ،مدرنیسم ،مدرنیته ،مدرنیزاسیون ،ماشینیزم ،تکنولوژی و

صنایع دستی را مورد بحث قرار داده و از نظریات اساتید صاحب نظر در این زمینه جهت
پاسخ به پرسشهایمان بهره بردیم .امید آن که این کنکاش آغاز راه مطالعات و تحقیقات
غنیتری در زمینهی این هنر محجور باشد.

