
 

 

 

 

  

 

 

 

 سازی وَکجَهنر  مستندسازی
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 چکیذُ
تَهی ايشاى است سٌتی ٍ  ٌّشّای چَتی ٍ صٌايغ رولِ ًاسی اص 1ََىٌّش رَ

هختلق ٍ تا ًاستشدّای  ّای گًَِدس  ضیشاصًِ اص ديشتاص ٌّشهٌذاى سٌتی 
هؼوَالً ايي ٌّش سا ًِ اص ًٌاس ّن هشاس دادى . اًذ داضتِگًَاگَى تِ آى اضتـال 

گیشًذ  تثاُ هیضَد، تا ٌّش خاتن اض ّای هتٌَع تطٌیل هی هغؼات چَب تا سًگ
ضَد تا ايي  چشاًِ اص ًظش ظاّش ٍ چطن ًاآضٌا، ايي ٌّش ّواًٌذ خاتن ديذُ هی

دستاسُ ايي ٌّش پژٍّص ضَد.  ى تٌْا اص چَب استلادُ هیََرَ تلاٍت ًِ دس
ضشٍست تحوین دستاسُ ايي ٌّش؛  تا تَرِ تِ تٌاتشايي ،ًطذُ است چٌذاًی اًزام

ٍ تذيي  تپشداصد ي ٌّش ٍ تٌْا ساصًذُ آىُ است تا تِ هؼشكی ايًَضیذُ ًگاسًذ
. ًوَدُ استاصلی ايي ٌّش اًتخاب  رايگاُػٌَاى  سا تِ ضْش ضیشاصهٌظَس 

ٌّش سٍش ساخت ٍ ٍيژگی  هستٌذساصی ٍ هؼشكیتا ّذف  ،پژٍّص حاضش
تحلیلی  -ضذُ است. ًتايذ حاصل اص ايي پژٍّص تَصیلی اًزام رَى ساصی

دس ضْش ًیض تَدُ است ٍ دس حال حاضش هشسَم  ضیشاصاست ًِ اص گزضتِ دس 
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ٌّش رَى  رايگاُ ٍ ًوص گشكتي ًظش دس تا تحوین ايي دس داسد. ٍرَد ضیشاص

 هغالؼاتی، ًوًَِ ػٌَاى تِ هصاحثِ تا تٌْا ساصًذُ ايي ٌّش ٍ آى پیطیٌِ ٍ ساصی
 ًَع اص تحوین، است. سٍش هشاسگشكتِ تشسسی ٍ ٌّش رَى ساصی هَسدتحوین

 تا تا است ضذُ سؼی ًْايت دس است. ای ٍ اسٌادی اتخاًِهطاّذُ هیذاًی، ًت
تِ هؼشكی  هستٌذ، هٌاتغ تِ سرَع تا ّوچٌیي ٍ تحویوات ٍ ّا تشسسی تِ استٌاد

، ّوچٌیي تا حثت ٍ هٌتَب ختِ ضَدٍ ضٌاساًذى ايي ٌّش ٍ ٌّشهٌذ آى پشدا
دس آخش ساٌّاسّای  ضذى آى، اص ًاتَدی ٍ كشاهَضی ايي ٌّش، رلَگیشی ضَد.

 گشدد. صم تشای تشٍيذ ايي ٌّش اساهِ هیال

ضویشاص، داًوص    سواصی،  روَى ٌّش  ،چَتی سٌتی ٌّشّای  :ّای كلیذی ٍاشُ

 ضٌاسی ٌّش. تَهی، هشدم

 

 هقذهِ
ٍ  صگاسیاص چگًَگی سا ّايی ضیَُداًص تَهی تخطی اص كشٌّگ يي سشصهیي است ًِ 

. گیشد هی تَم سا دستش يي راهؼِ ًسثت تِ ضشايظ صيست هٌذی اص اهٌاًات هَرَد تْشُ

ًاسآهذ  ّای صهیٌِ. يٌی اص پشداصًذ هیآٍسی ايي داًص  حثت ٍ روغتِ اؿلة هشدم ًگاساى 

ًِ  است دستی ٌّش ٍ صٌايغهشدم ًگاساًِ حثت داًص تَهی دس صهیٌِ  ّای پژٍّصدس 

ا هساهل ارتواػی ٍ كشٌّگی است ٍ تِ ّویي دلیل هَضَع ًاس دسگیش ت اهشی ًاهالً

 .ضَد هیهحسَب ضٌاسی ًیض  ًگاسی ٍ هشدم هشدم

ّای هختلق ساّی  اهتصادی، دس صهاى -ٌّشهٌذ ايشاًی تا تَرِ تِ ضشايظ سیاسی 

تشای خلن ٌّش آكشيذُ است. دس ايي هیاى ٌّشّای چَتی اص هثیل هؼشم، هٌثت، رَََى، 

ّوچَى ديگش ٌّشّا داسای تـییش ٍ تحَالت تسیاسی  ًاسی ٍ... ، ًاصىخاتن، ساصساصی

ّای تسیاس، اًذى اص آى سخي سكتِ  . ٌّش رَى ًِ تاٍرَد داسا تَدى هاتلیتًذا تَدُ

ًَػی هـلَل ٍ هظلَم هاًذُ است، اص رولِ ٌّشّای چَتی است ًِ ٌّشهٌذ  تِ ،است

چسثاًذ ٍ  سا دس ًٌاس ّن هی صثَس ايشاًی تا دهت ٍ حَصلِ صياد هغؼات ًَچي چَب

http://qjik.atu.ac.ir/?_action=article&kw=9112&_kw=%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%3A+%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
http://qjik.atu.ac.ir/?_action=article&kw=9113&_kw=%D9%81%D9%84%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 هشاس دادى ايي ّن ًٌاس ٍ چَب سًگ سِ تا دٍ اص استلادُ تا ٌّذسی ًوَش ايزاد اص

ضذُ است حتی دس دايشُ  دستاسُ ٌّش رَى ًوتش ًتاتی ًَضتِ .آٍسد هی ٍرَد تِ ًوَش،

دستی يا دس تؼضی كشٌّگ لـات ًیض اسوی اص آى تشدُ ًطذُ  ّای ٌّش ٍ صٌايغ الوؼاسف

ت. اصآًزاًِ تؼذاد ٌّشهٌذاى ايي ٌّش تسیاس اًذى ٍ اص تؼذاد اًگطتاى يي دست اس

 چشا ،ّايص الصم است ًوتشًذ، هؼشكی ٍ تَصیق هٌتَب ايي ٌّش، رْت حثت ٍيژگی

سیٌِ آى اص استاد تِ ضاگشد ٍ آهَصش ٍ اًتوال آى دس گزضتِ تِ  تِ اًتوال سیٌِ دلیلًِ تِ 

اًٌَى  ايي ًِتاسُ تسیاس ًن است. تا تَرِ تِ  ساييضیَُ ضلاّی، هٌتَتات ٍ ًَضتاس د

ًاظن رَسيضی هؼشٍف تِ حاد ًاظن، تٌْا ًسی است ًِ تؼذ اص پذس )هشحَم  استاد

دٌّذ ٍ ًوتش دس هَسد ٌّش ٍ ٌّشهٌذ ايي سضتِ  حاد رَاد( ًاس رَى ًاسی سا اًزام هی

ِ ٍرَد آهذى ٌّشی صحثت ضذُ است، ًیاص تِ تشسسی ٍ هستٌذساصی ايي ٌّش، تاػج ت

ايي پژٍّص گشديذُ است. پژٍّطگش رْت تْیِ ايي پژٍّص، تا تَرِ تِ ػذم دستشسی 

ٍتشگطت تِ هحل اهاهت تٌْا ساصًذُ  آساى تشای دسياكت اعالػات ٍ هصاحثِ ٍ سكت

رَى دس ضیشاص، تا هطٌالت كشاٍاًی سٍتشٍ تَدُ است. دس ايي هوالِ ًِ عی يي سال 

ًاس هیذاًی اًزام گشديذُ، سؼی ضذُ است تِ هؼشكی ٍ  ای ٍ اسٌادی ٍ ًاس ًتاتخاًِ

ٍ تا هٌتَب ضَد ضٌاسی پشداختِ  ضٌاساًذى ٌّش رَى ًاسی ٍ ساصًذُ آى اص ًظش هشدم

تا تاتی ضَد، ًشدى آى، هذهی دس ساُ حثت ٍ ضثظ ٍ آضٌايی اكشاد تا ايي ٌّش تشداضتِ 

 هٌذاى تاضذ. تشای تَرِ، اًتوال ٍ سضذ ايي ٌّش، تِ ػالهِ

 

 پیشیٌِ تحقیق
تحوین راهغ ٍ هستٌذی ًِ پیطیٌِ ٌّش رَى ًاسی سا تشسسی ًوَدُ تاضذ تسیاس 

ضذُ است حتی دس دايشُ  هحذٍد است. دستاسُ ٌّش رَى ًوتش ًتاتی ًَضتِ

دستی يا دس تؼضی كشٌّگ لـات ًیض اسوی اص آى تشدُ ًطذُ  ّای ٌّش ٍ صٌايغ الوؼاسف

دستی  س ًتاب هزوَػِ هواالت هلی صٌايغصّشا الحوذی ٍ اضٌاى اضتیام د است.
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ًاهِ ًاسضٌاسی اسضذ خَد تا ػٌَاى رَى ًاسی  ( ٍ سویِ حوَهی كشد دس پاياى1389)

( دس هَسد ٌّش رَى ساصی هغالة تسیاس سَدهٌذی سا 1389احیای ٌّش اص ياد سكتِ )

ذ ٍ ًگیش ویّا دس دستشس ػوَم هشاس ً ًاهِ پاياى ايي ًِتا تَرِ تِ  اهااًذ.  اساهِ ًوَدُ

هٌذ ضًَذ ٍ ًیض دس دٍ هٌثغ  ّا تْشُ تَاًٌذ اص اعالػات هَرَد دس آى اكشاد هؼذٍدی هی

ضٌاسی تِ هؼشكی ايي ٌّش ٍ ساصًذگاى اًذى آى تَرِ ًطذُ  ؼذ هشدم، اص تُيادضذُ

ضٌاسی،  است، لضٍم هؼشكی ٍ ضٌاساًذى ايي ٌّش ٍ ٌّشهٌذ تَاًای آى اص ًگاُ هشدم

 ّص ضذُ است.تاػج اًزام ايي پژٍ

 

 تعریف ٍ هعرفی ٌّر جَک كاری
 ايي ٌّش اص است. اضیا ساختي سيضُ سيضُ ٌّش است. رَى، ضیشاص ٌّش دس ايي خاستگاُ

تِ  چَتی صيشساخت يي سغح تش آى آساستي چَب ٍ ًَچي ٌّذسی هغؼات تشًیثات

 ٍ سًگی ّای چَب ٌّذسی، اص ًوَش ايزاد آيذ. تشای ساخت رَى ٌّشهٌذ تا ٍرَد هی

 لَصی ٍ هستغیل هخلج، هختلق ّای هوغغ تا ًَچي هغؼات گشكتي هشاس ّن ًٌاس اص

 .ًٌذ استلادُ هی

سيضُ ساختي  ًاهِ دّخذا اص رَى ًشدى يا رًََب ًشدى تِ هؼٌای سيضُ دس لـت

تَاى اصغالح رَ  تشدُ ضذُ است. تٌا تِ گلتِ ًاظن رَسيضی، هی چیضی تِ هوذاس رَ ًام

 ّای رَى ًاسی دس ًٌاس ّن اهتثاس ًشد. تیشُ ٍ سٍضي چَبگٌذم سا اص اختالف سًگ 

ٍ ظشاكت كشاٍاى  دهت تِرَى ًاسی ٌّشی تسیاس دهین است ًِ ساخت آى ًیاص 

یذضذُ تِ چگًَگی تَلی است ًِ تیٌٌذُ دس ًگاُ اٍل تِ احش ا گًَِ تِداسد. ضٌل آى 

اى هختلق تشد. ّویي اهش تاػج ضذُ ًِ دس دٍس یًوساخت ٍ حتی ًَع ًوص آى پی 

تشای ٌّش رَى تؼاسيق گًَاگًَی اساهِ ضَد ًِ تشخی حتی هـايش تا ًَع ساخت ٍ 

چگًَگی ًوَش آى تَدُ است. ايي پشاًٌذگی تا آًزاست ًِ گاُ آى سا ٌّش حٌاًی، 

ٍ ًوَش آى سا ًیض تِ ًوَش هالی ٍ هالیچِ يا  اًذ داًستِی، خاتن، را صًی ٍ.. ًاس ًٌذُ
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تَاى هَاسد ًوضی ًیض دس ايي تؼشيق ديذ اص  یه. الثتِ اًذ ًشدُساصی تطثیِ  يیيهَصا

ّن  ٌّش هَصايیي تیطتش تشای پَضاًذى سغح ديَاسّا، سوق ٍ صهیي، آى ايي ًِرولِ 

تا استلادُ اص هَاد عثیؼی اص رٌس هشهش، ضیطِ، سٌگ ٍ سلال ًاستشد داسد ٍ تِ ػلت 

تَاًذ تٌْا  یه ،سٍد یهس ساصی دس ؿشب، ٌّشی ؿشتی تِ ضوا استلادُ تیطتش هَصايیي

: 1389دلیل ًضديٌی آى تا رَى ًاسی، استلادُ اص هغؼات ٌّذسی تاضذ )حوَهی كشد، 

تا ًگاّی تِ آحاس هَرَد )هٌثش ٍ دس ٍسٍدی هسزذ راهغ ػوین دس ضیشاص( ٍ  (.3

تَاى كشم اًذًی سا هطاّذُ ًوَد. رَى ًاسی آى صهاى، تا  یههوايسِ تا ٌّش ًًٌَی، 

غؼات چَتی تا سًگ هتلاٍت صهیٌِ، ًِ هؼوَالً دسِ ٍسٍدی تَدُ است هشاس دادى ه

ی چَب تِ ٍرَد آهذُ ّا تٌِضذُ است. دس گزضتِ ايي ٌّش اص عشين حي ًشدى  اًزام

است، تِ ايي هؼٌی ًِ اٍل عشح هَسدًظش سا تش سٍی صهیٌِ هٌتول ًوَدُ سپس آى عشح 

ای آى، چَب ديگشی تا سًگی ر سا تاضخاهت هَسد ًیاص تش سٍی ًاس حلش ًشدُ ٍ تِ

ػٌَاى ٌّش ٌّذی يا  ًذ. الثتِ دس حال حاضش، ايي ٌّش تِ ًوَد یههتلاٍت رايگضيي 

 حَي، دس تیي تشخی سٍاد داسد.

 

 كاری شباّت ٍ تفاٍت ٌّر جَک كاری با خاتن
 دس ايي ًِيی ًیض ّست اص رولِ ّا تلاٍتداسای  ،ايي ٌّش دس ػیي ضثاّت تِ خاتن

 دس اها ضَد یه استلادُ ی سًگی،ّا چَبضتش ٍ كلض ػالٍُ تش  ستخَاىا اص ًاسی خاتن

 استلادُ گشدٍ ٍ ػٌاب )هؼوَالً دٍ يا سِ سًگ چَب( دسختاى چَب اص ًاسی رَى

 ًِ آىضَد حال  یهدس رَى ًاسی اص سًگ عثیؼی چَب استلادُ  ايي ًِضَد. ديگش  یه

ًٌٌذ ٍ ًوَش  یهسًگ  ی هختلقّا سًگسا تِ  ّا چَبًاسی گاّی اٍهات  دس خاتن

ضَد، ًحَُ پیچیذى  یهخاتن داسای ظشاكت تیطتشی است ٍ تٌْا اص اضٌال هخلج استلادُ 

دس ًگاُ  ّا تلاٍتدس ّشدٍ ٌّش تلاٍت داسد. ّشچٌذ تاٍرَدايي  ّا هاهٍِ را صًی  ّا گل

 (.4خَاًذ )ّواى،  یهاٍل تیٌٌذُ رَى ًاسی سا خاتن 
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 رَى تشدى دس اضیاء است، تِ ًاس تن، سٍشخا تِ ٌّش ی اييّا تلاٍتاص ديگش 

 حي(صدى )را  صَست تِ گاّی تلٌِ ضَد ًوی گشكتِ ًاس تِ سًٍاسی دس تٌْا خاتن هاًٌذ

است. تلاٍت ديگشی ًِ تا  چَب تٌْا استلادُ هَسد هَاد ٌّش ايي دس ٍ ضَد هی استلادُ

تشش دادُ هتش  هیلی 1ی خاتن تاضخاهت ّا تششخاتن داسد ضخاهت آى دس ًاس است، 

 یّا عشح تٌَع ضَد. یه« ال»هتش  هیلی 4تا  3ضخاهت  ضَد( ٍ رَى تا یهال ضَد ) یه

 ًشد، ايزاد ٌّذسی ًوَش تا تتَاى ًِ سا عشحی ّش ًِ ای گًَِ تِ است صياد تسیاس رَى

ی سًگی تا هوغغ ّا چَبًِ خاتن كوظ اص  گشكت دسحالی ًاس تِ ٌّش ايي دس تَاى هی

ّا، پاستیطي، صيش  رؼثِ دٍس هثلواى، دس، تضهیي دس رَى صا ضَد. یههخلج دسست 

ضَد. گاّی ًیض تشای  هی استلادُ ًاسی( هؼشم ٍ ًاسی خاتن )هٌثت، ّای هاب ٍ تلَيضيًَی

 ضَد. یهی استلادُ ا ًاسِی ساصّاتضيیي سٍی دستِ ساص ٍ يا دٍس دّاًِ تؼضی اص 

 

 تاریخچِ ٍ پیشیٌِ ٌّر جَک كاری

ّای اصیل ٍ ًاستشدی است ًِ ٌّشهٌذاى اص ديشتاص تا آى آضٌا ٌّش رَى اص رولِ ٌّش

تٌْا تاػج اص تیي سكتي ساتوِ ٍ  ّای تاسيخ دس ادٍاس هختلق ًِ یةًطٍ كشاص ٍ  اًذ تَدُ

سًٍذ تٌاهلی ايي ٌّش ًطذُ، تلٌِ ّش حادحِ ٍ تحَلی تش دٍام ٍ ضٌَكايی آى اكضٍدُ 

 ،تِ دلیل اتْام .اتْام هاًذُ است است. گزضتِ ٍ پیطیٌِ ٌّش رَى ًاسی دس پس پشدُ

پاسخ ايي پشسص ًِ ٌّش رَى ًاسی اص چِ صهاًی آؿاصضذُ ٍ ػذم اعالػات هستٌذ ٍ 

هاًذُ اص گزضتِ، ّوچٌیي تاسيخچِ ديگش  تَاى تا تَرِ تِ آحاس تشرای یههٌتَب، 

ًاسی ضثاّت تسیاسی  ٌّشّای چَتی هطاتِ آى تِ تاسيخ ايي ٌّش ًضديي ضذ. ٌّش خاتن

ساصی  ًظش سٍش ساخت تا ٌّش رَى ساصی داسد، تٌاتشايي تا هشٍس تاسيخچِ خاتناص 

 تَاى تِ پیطیٌِ ايي ٌّش ًضديي ضذ. یه

ضٌاس  پَج، ايشاى آستَس .تشگشددسسذ هذهت آى تِ هثل اص خاتن  یهالثتِ تِ ًظش 

هیالدی است ٍ صهیٌِ آى اص  1591هتؼلن تِ سال « دس»گَيذ: يي رلت  یههؼشٍف 
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 اًذ ًوَدًُاسی  ی ديگش سٍی آى سا هَصايیيّا چَبٍست ٍ تا استخَاى ٍ چَب گشد

دستی دس هَسد  دس ًتاب صٌايغ (.137: 1386ًاهٌذ )سیذ صذس،  یهًِ آى سا خاتن 

ی تسیاس دٍس دس هطشم صهیي ّا صهاىگزضتِ ٌّش خاتن چٌیي آهذُ است: ايي صٌؼت اص 

هَرَد  رَى احش تشيي يویهذ. اًذ ًشدُّا ٍ سٍهیاى اص آى اهتثاس  هشسَم تَدُ ٍ يًَاًی

 لیج صهاى ٍ ّزشی دٍم هشى تِ ًِ ضیشاص است ػتین راهغ هٌثش ٍ دسِ هسزذ دس ايشاى

خاتن دس ػْذ استیالی هـَل تش ايشاى، اص ًطَس چیي  (.138 ّواى،)گشدد  تشهی صلاسی

خاتن پیچی ٍ  هشٍسصهاى، تا اػوال تـییش ٍ تٌَع دس ساصاى ايشاًی تِ تِ ايشاى آهذ ٍ خاتن

ّای هختلق چَب ٍ اًَاع كلض ٍ تـییش ضٌل ٌّذسی آى اص هوغغ  اضاكِ ًوَدى سًگ

رًش است ًِ هثل اص حولِ هـَل،  هشتغ تِ هخلج، تحَل صيادی دس آى ايزاد ًوَدًذ. هاتل

ّای آى خاتن هٌثش هسزذ راهغ ػتین ضیشاص  ًَػی خاتن دس ايشاى سايذ تَدُ ًِ اص ًوًَِ

اص عشكی ديگش ضثاّت صيادی ًِ تیي  (.178: 1387يگشاى، است )حسیٌی ٍ د

ّای رَى ًاسی كؼلی ٍرَد داضتِ ٍ  ساصی دٍسُ صلَيِ تا صًذيِ تا ًوًَِ خاتن

( zolfak) تلثلی، صللي (، چطنmurd) ّای خاظ خاتن هذاخل، هَسد ّوچٌیي عشح

 (.91: 1389ًوايذ )سحواًی ٍ الحوذی،  تش هی پیًَذ پیطیٌِ خاتن تا رَى سا هَی

 

 حاج كاظن جَریسی استاد سازًذُ جَک
تشای آضٌايی تیطتش تا ٌّش رَى ساصی، تِ سشاؽ حاد ًاظن رَسيضی، تٌْا ساصًذُ ايي 

 ٌّش سكتِ تا تا رَى ساصی تیطتش آضٌا ضَين.

دس ضیشاص ٍ هحلِ لة آب )پطت  1337آهای ًاظن رَسيضی كشصًذ رَاد، سال 

. تحصیالتص تا سَم ساٌّوايی است ٍ اص است هتَلذضذُ( )ع(ضاّچشاؽ حشم هغْش

اش )ًزاسی ٍ رَى ساصی( پشداختِ است. پذسش  یارذادی تِ ضـل سالگ پاًضدُ

)هشحَم حاد رَاد رَسيضی( ًزاس تَدًذ. تِ اػتواد ايطاى رَى ًاس خَب، تايذ دس 

داًٌذ  یهتش اص خاتن  يویهذاتتذا، ًزاس هاّشی تاضذ. استاد رَسيضی، رَى ًاسی سا 
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داًٌذ ٍ اداهِ  یهِ خاتن سا ختن ّوِ ٌّشّا هؼٌی ًوَدُ ٍ آى سا پاياى ايي ٌّش چشاً

ی چسثاًذُ ضَد تا ايي ا ساصُدٌّذ: رَى ّن هاًٌذ خاتن تايذ تش سٍی سغح ٍ يا  یه

ّای رَى حذٍد سِ  يِالهتش ٍ ضخاهت  ی خاتن يي هیلیّا تششتلاٍت ًِ ضخاهت 

سٍد. تا  یهش دس تضيیي دس ٍ هٌثش ٍ هاب تِ ًاس ضَد ٍ تیطت یههتش تشش صدُ  يا چْاس هیلی

صحوت صياد ٍ دسآهذ ًن، اًزام ايي ٌّش ًیاص تِ صثش ٍ ضٌیثايی تسیاس داسد ٍ  تَرِ تِ

سٍ استاد رَسيضی، دس ًاسگاُ  ضَد. اصايي یًوتذٍى داضتي ػطن ٍ ػالهِ ايي ًاس هیسش 

ساخت رَى ّن تِ  ،ًزاسی خَد ػالٍُ تش ساخت دس ٍ پٌزشُ ٍ چاسچَب ٍ هاب

 پشداصًذ. یه

ٍسلیذ ٍ  آيذ يؼٌی سیاُ یهگَيٌذ: رَى اص رَ ٍ گٌذم  یهدس تؼشيق رَى استاد 

اص ًَع  ّا چَبًاس كوظ تا استلادُ اص چَب سًگی است ًِ هصٌَػات ديگش ٍ  توام

ًِ تا دهت توام دس ًٌاس ّن ٍ تا ّستٌذ ی( ا هَُْهشهض، صسد، )ًاسًذ ٍ گشدٍ  ،ػٌاب

تاضذ خیلی تِ  ّا اًذاصُتشيي تلاٍتی دس  ذ، اگش ًَچيًضَ یههین چسثاًذُ ی دّا اًذاصُ

گَيٌذ: اصل ايي ٌّش اص ضیشاص تَدُ است ٍ دس  یهآيذ. استاد دس اداهِ چٌیي  یهچطن 

دٌّذ ايي ًاس تِ  یهداًٌذ ٍ اداهِ  یًوضَد، تاسيخ دهین آى سا  یًوضْشّای ديگش ساختِ 

 اًذ دادُهاى تِ ايي گستشدگی ًِ هشحَم پذسم اًزام گشدد، الثتِ آى ص خیلی هثل تشهی

(، پذسم 1تِ ًام هاتِلی )هاعِؼی ّا ًثصًثَدُ است، دس حذ يي سديق رَگٌذهی دس سشِ 

هخالً دس  اًذ گشكتِّا ٍ ديگش ًوَش ٌّذسی ايذُ  ًاسی ٍ اص ًاضی آى سا تَسؼِ دادًذ

ضَد(  یهی هالی تشًی گلتِ ّای تاكتِ ػطايش هطواي یهالّای تشًی )دس ضیشاص تِ  یهال

 خیلی رَى تِ ًاس سكتِ است هاًٌذ هشتغ سلیذ ٍ تیشُ ٍ...

 

                                                 
 ّا هحل هغغ چَب، دس سشِ ًثص -2
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 1393گثِ هطوايی، استلادُ اص سًگ سلیذ ٍ سیاُ، ػٌس اص ًگاسًذُ،  -1تصَيش

 

يژُ اگش دس ساخت ٍ تِتِ ػویذُ استاد رَسيضی ايي ٌّش، ٌّش هوذسی است 

ٍد. دس ايي صَست تِ ٌّگام ًاس حتواً تا ی ػضاداسی هحشم تِ ًاس سّا دستِتاتلَّای 

ی، ا پشٍاًِی آى رَى عاهی يا ّلت ّطتی، رَى ّا ًوصٍضَ ٍ پاى ّستٌذ. ًام 

تَاى ًام تشد. اصغالح خاصی دس ٌّش رَى ٍرَد  یهاتشی سا  ٍ رَىرَى هُذ هذاخل 

دٌّذ، چشاًِ اص ًظش ايطاى  یهًذاسد ٍ استاد چَب ًاسًذ ضیشاص سا تشای ًاس تشریح 

ًاسًذ ضیشاص صسد ٍ ضلاف است ٍ گشدٍی هصشالذضت )هٌاًی دس ضیشاص ًِ دس گزضتِ 

تشيي چَب  یلیتتاًی تسیاس تَدُ است( ٍ چَب ػٌاب هطْذ سا ّن ّا تاؽداسای 

ی ؿالهحسیي ٍ حسي ايي ٌّش سا ّا ًامدٍ كشصًذ استاد حاد ًاظن رَسيضی تِ  داًٌذ. یه

اهشاس  ػشضِ، تاصاس ًثَد دلیل تِ ّستٌذ ّشچٌذ ًٍِ تِ ايي ًاس هطـَل  اًذ آهَختِاص پذس 

 ّا ّواًٌذ پذس اص ساُ ًزاسی ٍ ساخت دس ٍ پٌزشُ ٍ هاب ٍ.. است. هؼاش آى
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 78ظ ٍسلیذ دس گلین ػطايش هطوايی، تشگشكتِ اص ًتاب ًَس تا ػطن ضواين،  ًوَش سیاُ -2تصَيش

 

 ابسار ٍ ٍسایل هَرد ًیاز در ساخت جَک
آى را ًِ ايي ٌّش تا ًزاسی استثاط تٌگاتٌگی داسد، اتضاس ٍ ٍسايل هَسد ًیاص آى تا  اص

 ًزاسی يٌی است.

 هَيی ٍ ... تشهی، اسُ گشد(، اسُ) هاًٌذ اسُ كلٌِ، اسُ ديسٌی الف( اًَاع ارُ:

 سًذُ آّي، دٍ دستی، دٍساِّ ًٌی، سًذُ هاچی، گشد، گلَيی صًی، ب( اًَاع رًذُ:

 آد ًٌی، تختِ ساب، دٍ دم، دٍ هلن، دم هَش، دم ًاسدی ٍ ... ج( اًَاع سَّاى:

ای ًِ تشای چسوثاًذى تختوِ ٍ روَى توِ يٌوذيگش       د( پشس: پشس يا كطاس، ٍسیلِ

 گیشد. هَسداستلادُ هشاس هی
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تختِ سًذ، گاص اًثش، هواس، ًٌذُ، خظ ًص، تیطِ، گًَیای ديگش اتضاسّا ػثاستٌذ اص: 

 ًاسًذ. ٍ سشيطن ٍ ... ٍ چَب گشدٍ، ػٌابآٌّی، پشگاس، هیچی، چسة چَب ٍ 

 

 راّکارّای الزم برای ترٍیج ایي ٌّر
 تِ ًطَس هؼٌَی هیشاث كْشست دس داسد ًِ خاصی ّای ٍيژگی دلیل تِ ٌّش اييّشچٌذ 

سساًی ٍ آگاّی هشدم ٍ تِ دًثال آى ػذم  سسیذُ است ٍلی تِ دلیل ػذم اعالع حثت

ّا ٍ هغثَػات ًطَس تا  سساًِ .لَل هاًذُ استاستوثال رَاًاى اص ايي ٌّش، ّوچٌاى هـ

ػالٍُ هشاًض  ًوايص ٍ تَصیق ايي ٌّش تِ ضٌاساًذى آى ًوي ضاياًی خَاٌّذ ًشد. تِ

تَاًٌذ گاهی  ّای هختلق هی ّای آهَصضی دس هٌاى كشٌّگی ٍ ٌّشی تا گزاضتي دٍسُ

ّا، دس  ص آيیيهٌذی ا تَاى تا تْشُ تلٌذ دس ساُ تَسؼِ ٍ اًتطاس ايي ٌّش تشداسًذ. هی

هٌذی اص  ّا تِ هؼشكی، تشٍيذ ٍ سضذ ايي ٌّش ًوي ًشد. تْشُ ّا ٍ رطٌَاسُ ًوايطگاُ

دس حلظ ٍ اداهِ  ؤحشّای هالی، تشهشاسی تیوِ ٌّشهٌذاى، اص ديگش ساٌّاسّای ه حوايت

 ّش ًِ ای گًَِ تِ است صياد تسیاس رَى ّای عشح ًِ تٌَع آًزا ايي ٌّش است. اص

 دس، ًشد، تْتش است ػالٍُ تش تضهیيِ ايزاد ٌّذسی اًَاع ًوَش تا تَاى هی سا عشحی

ًاسی، اص ايي ٌّش دس ساخت  هؼشم ٍ ًاسی خاتن هٌثت، ّای هاب ٍ ّا رؼثِ دٍس هثلواى،

تشاّیوی يٌی اص ٌّشهٌذاى ضیشاصی تشای  اضیاء تضيیٌی ًیض استلادُ ًشد، ّوچٌاى ًِ آهای

وَدُ است تا تا تـییش ًاستشی، آى سا تیطتش تِ اٍلیي تاس رَى سا تِ صيَسآالت تثذيل ً

صًذگی اكشاد ٍاسد ًوايذ. اص رولِ ساخت اًگطتش ٍ راًلیذی ًِ هٌزش تِ رزب تیطتش 

هؼشكی ٍ حوايت ًْادّا ٍ  رَاًاى ضذُ ٍ دس رزب گشدضگشاى ًیض هؤحش است.

تَاًذ  یًِ اص تؼذاد اًگطتاى يي دست ًوتشًذ ه ًاس ّای دٍلتی اص ٌّشهٌذاى رَى اسگاى

اص خاهَضی ايي ٌّش رلَگیشی ًٌذ. ّوچٌاى ًِ گلتِ ضذ، تاٍرَد كؼالیت استاد 

تین آى  رَاى، ٌّشرَياى آهَصش تشای هٌاًی تِ دلیل ًذاضتي تاصاس ٍ ًذاضتي ،رَسيضی

 .سًٍن ٍ دس سٌَى ٍ سٌَت تواًذ حثت هلی ضذى، تی تا ٍرَد سٍد تا ايي ٌّش هی
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 گیری ًتیجِ
 ًِ ضیشاص است دس هاراس دٍساى اص هاًذُ يادگاس تَهی تٌِّش رَى ًاسی، داًص 

 رَاى، ٌّشرَياى آهَصش تشای هٌاًی ًذاضتي ٍ ػشضِ تاصاس ًثَد دلیل هتأسلاًِ تِ

ّا، دس تَلیذ آحاس سٌتی ًوص تِ سضايی  است. هْاست ٍ ضیَُ كشاهَضی سٍ تِ سكتِ سكتِ

ّای خلن  ّا ٍ ضیَُ وال هْاستداسًذ ٍ اهذاهات هٌزش تِ اداهِ حیات يي ٌّش سٌتی ٍ اًت

 آى تِ ًسل آيٌذُ هٌَط تِ احیاء ضشايغی است ًِ ٌّش سٌتی دس آى ضشايظ تِ ٍرَد

 آهذُ، سضذ ياكتِ، هوثَلیت ػاهِ پیذاًشدُ ٍ تا حیات ارتواػی هشدم پیًَذ خَسدُ است.

سٍ تشای حلظ ٍ اًتوال ٌّشّايی هخل رَى ًاسی ًیاص تِ ّوٌاسی ٍ تالش توام  اصايي

تَاًذ دس پیطثشد ٍ حوايت اص  ّای ٍاتستِ است ٍ تٌْا يي هزوَػِ ًوی شاًض ٍ اسگاىه

ًاسآهذ تاضذ. اكشادی چَى استاد رَسيضی ًیاص تِ تَرِ ٍ حوايت   يي ٌّش يا صٌؼت

تَاى اص  هی ،هٌذ ًاسگیشی اكشاد رَاى ٍ ػالهِ تیطتش داسًذ. تا تثلیؾ ٍ اضاػِ ايي ٌّش ٍ تِ

 دی ٍ داًص آى، رلَگیشی ًشد.ًاتَدی ايي ٌّش ًاستش

 .ًذا ضذُ  گشكتِ 1393ّا تَسظ ًگاسًذُ دس سال  توام ػٌس
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 هشحَم استاد رَاد رَسيضی، ًاسگاُ ًزاسی استاد ًاظن رَسيضی، ضیشاص -3تصَيش

  

 

 استاد ًاظن رَسيضی، ًاسگاُ ًزاسی استاد ًاظن رَسيضی، ضیشاص -4تصَيش
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 اسی استاد رَسيضی، ضیشاصتشش اٍلیِ چَب، ًاسگاُ ًز -5تصَيش
 

 

 
 

 ّای چَب برای تْیِ جَک، كارگاُ ًجاری استاد كاظن جَریسی، شیراز برش -6تصَیر



  

 

 

 
 858  دسازي هنر جَوَك سازي   مستن

 

ّای چَب تشای تْیِ رَى، ًاسگاُ ًزاسی استاد ًاظن  پشس ٍ چسثاًذى تشش -7تصَيش

 رَسيضی، ضیشاص

 

دًظش، ًاسگاُ آهادُ ًشدى چَب ػٌاب ٍ ًاسًذ اليِ ضذُ تشای ًوص ٍ عشح هَس -8تصَيش

 ًزاسی استاد ًاظن رَسيضی، ضیشاص
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ّای هختلق، هثل اص تشش ٍ چسثاًذى، ًاسگاُ  ّای رَى تا عشح آهادُ ًشدى هاهِ -9تصَيش

 ًزاسی استاد ًاظن رَسيضی، ضیشاص

 
ّای رَى، ًاسگاُ ًزاسی استاد ًاظن  آهادُ ًشدى صيش ًاس تشای چسثاًذى اليِ -10تصَيش

 رَسيضی، ضیشاص



  

 

 

 
 853  دسازي هنر جَوَك سازي   مستن

 

 تاتلَ تا حاضیِ رَى ًاسی، ًاسگاُ ًزاسی استاد ًاظن رَسيضی، ضیشاص -11يشتصَ

 

 

 
 رَى ًاسی، ًاسگاُ ًزاسی استاد ًاظن رَسيضی، ضیشاص متوا 5/4دس  5/3تاتلَ  -12تصَيش
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 تاتلَ ػضاداسی هحشم اص ٌّش رَى، ًاسگاُ ًزاسی استاد ًاظن رَسيضی، ضیشاص -13تصَيش

 



  

 

 

 
 855  دسازي هنر جَوَك سازي   مستن

 هٌابع
ِ   ،(1387. )ٍ ديگشاى حسیٌی، سیذ حثیة - ّوای   دایرُ الوعارف عووَهی رشوت

 ، تْشاى: ًاضش هؤلق.(1) دستی ایراى صٌایع

ِ   ،(1389) حوَهی كشد، سویِ. - ًاهوِ   پایواى ، رَى ًاسی احیای ٌّش اص يواد سكتو

 ، داًطگاُ الضّشا، داًطٌذُ ٌّش.كارشٌاسی ارشذ

ش هلوی  هجوَعِ هقواالت ّووای   (،1389)الحوذی، صّشا.  ٍ سحواًی، اضٌاى -

 ، ضیشاص: ًطش سیًَذ.دستی ٍ هشاغل خاًگی صٌایع

دسوتی ٍ   دایرُ الوعارف ٌّرّوای صوٌایع   ،(1386)سیذ صذس، سی اتَالواسن.  -

 ، تْشاى: سیوای داًص.حِرف هربَط بِ آى

 ، تْشاى: سشٍش.سازی در ایراى ٌّر خاتن ،(1365عَْسی، دلطاد. ) -

، اسات ًیواى ًطوش، ضویشاص   اًتط ،كَچ با عشق شقایق ،(1377) ًیاًی، هٌَچْش. -

 .چاج اٍل

، هتووشرن سوویشٍس دسووتی كْوي ایووراى  صووٌایع ،(1372. )ٍٍلوق، ّوواًس ای  -

 صادُ، تْشاى: اًتطاسات ٍ آهَصش اًوالب اسالهی. اتشاّین

 ، ضیشاص.1393هصاحثِ تا استاد رَسيضی دس سال  -

 

 

 



 

 

 

 

  


