
 

نصنایع دستی استان تهرا                                       

 

صناعی دستی استان تهران با توهج هب بافت اجتماعی و تنوع قومی, هب هس دسته شهری, روستایی و عشاریی میسقت می شود. عمده رتین صناعی دستی استان را قلم 
روی هشیش، زیلو بافی، نقاشی روی چرم، اقلی  و ربنج, خراطی و سبدبافی، خاتم کاری  ، هشیش گری، رتاش و نقاشی زنی روی مس

و چاپ باتیک تشکیل می دهد. رشته اهی مورد اشاره افقد سابقه طوالنی رد منطقه هستند و دست اندرکاران اکثر رشته اهی صناعی دستی  بافی، سفالگری
عمداًت از شهرستانهای دیگر هب تهران مهاجرت کرده اند. هب طور مثال، ساخت مصنوعات خاتم و قلم زنی را هب طور عمده، صنعتگران شیرازی 

 .و اصفهان ی انجام می دهند. رتشیب خراطان این صناعی نیز اهل زدفول هستند
صناعی دستی روستایی هب طور عمده خانگی و غیر دائمی هستندو فعالیتهای عمده آنها را اقلی بافی، سفالگری، حصیربافی، گلیم بافی)منجمله ورنی بافی( و دستبافی 

 .تشکیل می دهد
 

صناعی دستی عشاریی قدیمی رتین نوع صناعی دستی استان است هک تولید آن عموماً هب طور خانگی و فصلی انجام می پذرید. این نوع از صناعی دستی، با توهج 
گاهی وژیه دارد و هم اینک یکی از نقاط ربجسته و مثبت صناعی دستی استان محسوب می شود.  هب رتکیب قومی منطقه، رد میان صناعی دستی استان جای

گلی م ، چنته، روهی پشتی، جوال، خورجین و 
دست اندرکاران این بخش از دست ساخته اهی اریانی هک بافت انواع اقلی و اقلیچه، ورنی، جاجی م و 

نیز رنگرزی و ریسندگی پشم ر ا رد انحصار خود دارند، گروهی از عشاری لر، قشقایی، شاهسون و... هستند هک رد دهه اهی اخیر از زادگاه خود 

 .مهاجرت کرده اند هب تهرا ن ، ری  ، ورامی ن و حوهم کرج
: کاری )رودوزی(رو  

ت دست ساز اطالق می شود هک طی آن دختران و زانن روستایی با استفاده از سوزن یا قالب و هب  اصطالح روکاری معمواًل هب آن گروه از تولیدا
 :کمک نخهای رنگین، ربروی پارهچ نقشها و طرحهای اصیل و سنتی را پدید می آورند. رودوزیهای اریانی کاًل اقبل میسقت هب هس دسته است

 1.گ وهن ای هک زمینه اساسی پارهچ را سراسر بخیه می پوشاند ات زمینه اتزه ای از رنگ و نقش پدید آید مانند سوزندو زیهای بلوچ و قالبدوزی رشت و پته _ 
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 2- گوهن ای هک ربروی پارهچ نقش چندانی دوخته نمی شود بلکه با عبور نخهای رنگین از البالی اتروپود پارهچ و دوختن این الیاف هب یکدیگر پارهچ ساده  

 .حالتی مشبک و رنگین بخود می گیرد مانند سکمه دوزی قالبدوزی اصفهان
3- گوهن یی هک رد آن زمینه پارهچ هب رنگ اصلی باقی مانده و هب کمک الیاف دارای روکشهای فلزی، نقوش متنوعی ربروی پارهچ دوخته می شود مانند ده   

 .یک دوزی)هک ردحال حاضر م نسوخ شده( نقده دوزی، اتفته دوزی، خوس دوزی و زردوزی هک گالبتون دوزی انمیده می شود
 .انواعی از رودوزی رد شهر تهران رواج دارد و منجمله قالب دوزی، قالب بافی و گلدوزی از جمله رودوزی اهی رایج رد شهر تهران است

 

 
 :اقلی بافی تهران

رد نیب صناعی دستی رایج رد استان ت هران بافت اقلی و اقلیچه گستردگی فوق العاده ریگمشچی دارد و هم اینک هب صورت حرهف ای خانگی تقریباً رد تمام 
شمیراانت داری بوده است و این رشد 

نقاط روستایی استان رایج می باشد و هب طوری هک از آمار ربمی آید اقلیبافی رد مناطق غیر شهری کرج، دماوند و 
 .شتابناک دلیل ربجا بازکردن صناعی دستی هب عنوان یک عامل مکمل اقتصاد کشاورزی رد جوامع روستایی می تواند باشد

 
گره رایج رد اقلیبافی استان تهران گره افرسی است هک رد آن خاهم از کناره یک نخ اتر هب عقب رفته و پس از گره زدن نخ اتر جنبی از میان دو اتر 

بیرون آمده و سفت می شود اما اک ثر کسانی هک ظرف سالهای اخیر هب اقلیبافی روی آورده اند از گره رتکی هک مختص اقلیباافن 
 .همدا ن ی و ... است استفاده می کنند ,آرذبایجان ی ,رتکمن
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دی از طراحان هنرمند و نیز هنرمندان اقلی باف نیز هب فعالیت می رپدازند هک آاثر بسیار نفیس و باارزشی نظیر چهره  گفتنی است هک رد شهر تهران تعدا

 .بافی, اتبلوبافی, آاثر حجمی و اقلیچه اهی با کیفیت باال از لحاظ طرح و نقش و بافت را پدید می آورند
 

صنعت دستی دیگری هک بوژیه رد مناطق روستایی استان تهران دارای سابقه تولید است و رد گذشته گروههای کثیری نیز هب آن اشتغال داشته اند بافت 
 انواع گلیم نقش دار و مخطط است

. 
 

 :جاجیم بافی
 

منطفه فیروزکوه هب دلیل کوهستانی بودن و از آنجا هک دارای مراتع سرسبز و قهر ًا گله داری و دامپروری گسترده ای است یکی از مراکز تولید پشم اریان 
 .محسوب می شود و جاجیم اهی تولیدی آن نیز دارای معروفیت خاصی است

 
کاماًل تحت تأثیر دستبافی آالدشت و شبیه پارهچ اهی آالدشت است با  جاجیم اهی تولیدی و روستااهی فیروزکوه هب دلیل زندیکی منطقه با مازندران
این تفاوت هک رعض جاجیم اهی تولیدی از 25 سانت تجاوز نمی کند. گروهی از عشاری قشقایی ساکن رد روستای قجرتخت رستم نیز رد گذشته هب تولید 

 .جاجیم اهیی بسیار نفیس اشتغال داشته اند ولی رد حال حاضر اکثرًا هب دلیل جاذهب اهی اقتصادی بهتر اقلیبافی جذب این حرهف شده اند
 رد روستای کواهن ازتوابع دماوند عده ای هب تولید جاجیم اشتغال دارندهک بافته اهیشان دارای رعض 25 سانت می باشد
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. 
 

 :چاردشب بافی
 

زه اهی مختلف و ربای مصارف متفاوت است هک هب  رپپیشینه رتین صنعت دستی رایج رد منطقه روستایی استان تهران بافت چاردشب رد اندا
از تواق ع شهرستان دماوند( جریان دارد و دست اندرکاران آن هک عمداًت زانن و )صورت حرهف ای خانگی هم اینک رد روستااهی کواهن و گیالن 

گاههای چوبی ساده محصوالتی بسیار نفیس و ظریف هک دارای طرحهای راه راه و پیچازی هب رنگهای زرد, قرمز,  دختران خاهن دار هستند با بهره گیری از دست
 سبز, بنفش, انرنجی, قهوه ای, نیلی و ... است تولید می کنند

. 
 

 :نمد مالی
 

از جمله صناعی رپپشینه دیگری هک رد مناطق روستایی استان تهران رواج داشته ولی رد حال حاضر تقریباً منسوخ شده صنعت نمدمالی است. ای ن حرهف هک رد 
کان یافته رد شهر ری و شهریار هب آن اشتغال  گذشته گروه کثیری از ساکنان مناطق روستایی استان تهران هب وژیه سکنه روستایی طالقان, ورامین و عشاری اس
داشته اند هب علت پائین بودن میزان تقاضا و دشواری کار و باال رفتن قیمت مواد اولیه رد سالهای اخیر کلیه دست اندرکاران خود را از دست داده و 
گامی هک هب مراتع حوهم سد الر  شمیراانت)هم اینک فقط تعداد معدودی از عشاری هن

ر محدودی نمد ربای مصارف شخصی  (رد منطقه  کوچ می کنند مقدا
 .تولید می نمایند

م هب تولید نمی  رد روستای کش )از توابع طالقان( هنوز نشاهن اهیی از تولید این محصول هب چشم می خورد و نمدماالن رد صورت ردیافت سفارش گاهی اقدا
کنند. رد منطقه امامزاده جعفر )از توابع ورامین( هک رد گذشته یکی از عمده رتین مناطق تولید نمد رد استان تهران بود از چند سال قبل هب این سو فعالیت اه رو هب 

شته است  .کاهش گذا



 
 :زیلوبافی

 
رد منطقه ورامین بافت زیلواهی انمرغوب و ارزان قیمت رواج بالنسبه گسترده ای دارد هب طوری هک رد قشالق داودآباد, باقرآباد, گرگ تپه, قرچک و 

گاههای بافندگی دستی سرگرم کار هستند  .خیرآباد زیلوبافی داری است و گروهی از تولیدکنندگان غیربومی با بهره گیری از دست
 

 
 :سفالگری و سرامیک سازی 

 
قسمتهای جنوبی سلسله جبال البرز هب وژیه بخشهای جلگه ای استان )نظیر دشت ورامین و ری( هک حاصل رسوبات آربفتی رودخاهن اهی جاجرود و 

کرج است دارای طبقات رسی است هک همین مسئله موجبات رشد و رونق صنعت سفالگری و آجرزپی رد این انحیه را از سالهای شیپ باعث 
شده و وجود کوره اهی متعدد آجرزپی رد این انحیه را از سالهای شیپ باعث شده و وجود کوره اهی متعدد آجرزپی رد حوهم ری و ورامین دلیل خوبی رب 

 .مرغوبیت خاک رد این منطقه جهت سفالگری می باشد
ت عموماً بدون لعاب هستند ولی هب لحاظ مرغوبیت خاک منطقه دارای شفافیت و وژیگی خاصی هستند. اما رد شهر تهران کارگاههای متعدد سفالگری  تولیدا

ن سفالگر بسیاری هک آاثرشان را هب وژیه از طریق گال ری اه و نمااگشیهها هب فروش می رسانند و رد دو ساالهن اهی سفالگری هم شاهد آاثر  و نیز هنرمندا
 .باارزش آانن هستیم هب فعالیت می رپدازند

ن سفالگر رد حدود شهر ری و نیز مهرشهر کرج و بعضاً رد محل ااقمت خود رد شهر تهران هب تولید انواع محص والت سفال و  گفتنی است هک ربخی از هنرمندا

 .سرامیک می رپدازند
 

 


