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 پروژه بین المللی دانشگاه مازندران:

میراث مشترک صنایع دستی سرزمین ھای حوزه ساحلی دریای 
 کاسپین 

 (طرحی برای توسعھ فرھنگی در دل اقتصاد گردشگری منطقھ)

 

 ھمکاری ھای علمی بین المللی دانشگاه مازندران) دیر دفترم( دکتر محمود عزیزی

، بازارھای رو بھ رشدی در حوزه صنایع دستی کشورھای در حال توسعھ حوزه دریای کاسپین
شناخت و  سیاری از آنھا با میراث فرھنگی، بومی و اقلیمی یکدیگر مشترکند و  وگردشگری دارند کھ ب
تبادل این آثار از حیث خویش��اوندی فرھنگی موجود در منطقھ ، مجال مغتنمی را در توس��عھ فرھنگی و 

 ن فراھم می آورد. بازار اقتصاد گردشگری حوزه دریای کاسپی
ساحلی  ستعدادھای حوزه  شناخت بنیادی وکاربردی از ویژگی ھا و ا ساس و بھ منظور  بر این ا
دریای کاسپین در بخش  صنایع دستی (نظیر بررسی فنون، مواد و ابزار، روش ھای ساخت، طرح ھا 

پی آن بھره مندی و نقش ھا و فرم ھا بھ ھمراه مطالعات تاریخی، مردم ش���ناس���ی و نمادش���ناس���ی) و در 
"میراث مش����ترک ص����نایع دس����تی ، طرح پژوھش بین المللی مطلوب از موقعیت ھا و بس����ترھای جدید

س��رزمین ھای حوزه س��احلی دریای کاس��پین (طرحی برای توس��عھ فرھنگی در دل اقتص��اد گردش��گری 
 نکاسپیکھ بھ طور اختصاصی بھ مناطق ساحلی پنج کشور حوزه دریای  - دانشگاه مازندران منطقھ)"

بھ عنوان یک دس���تاورد بین  –مربوط می گردد  (ایران، آذربایجان، روس���یھ، قزاقس���تان و ترکمنس���تان)
 المللی مفید و مورد نیاز منطقھ انجام می گردد.

 آقای دکتر مص���طفی رس���تمی (عض���و ھیات مذکور با مدیریت در این راس���تا پروژه بین المللی
شگاه شگاه مازندران) توسط رئیس محترم دان سال  علمی دان شگاه ھا 2017در  ی در اجالس اتحادیھ دان

در نقش��ھ راه  2020دریای کاس��پین در دانش��گاه آتیراوو قزاقس��تان مطرح گردید و نیز در س��ال  حاش��یھ
 کمیتھ پژوھش اتحادیھ مذکور در دانشگاه آستراخان قرار گرفت.

د چھار س�ال از آغاز بھ کار این پروژه می گذرد و مجری محترم طرح با عنایت بھ این کھ حدو
مطابق برنامھ پژوھشی ذکر شده در طرح، تا کنون فعالیت ھای قابل توجھی انجام داده اند، ھنوز تا این 
زمان ھیچ بودجھ ای و یا کمک مالی از س���وی دبیرخانھ اتحادیھ در اختیار نام برده قرار نگرفتھ اس���ت. 

لی است کھ مطابق طرح مصوب، بودجھ تعیین شده (شصت ھزار دالر) الزم است از سوی این در حا
دبیرخانھ اتحادیھ دانش����گاه ھای حوزه دریای کاس����پین بھ طور منظم و مرحلھ بھ مرحلھ بھ مجری طرح 

 پرداخت گردد.
ز ا بھ اھمیت پروژه و فرا ملیتی بودن آن و نیز منافع بین المللی فرھنگی و اقتص������ادی کھ نظر

حاص���ل پروژه انتظار می رود، خواھش���مند اس���ت ض���من بررس���ی موض���وع از س���وی دبیرخانھ اتحادیھ 
مذکور، س��از و کار مش��خص و حمایت مالی از س��وی دبیرخانھ اتحادیھ و کمیتھ پژوھش آن با مرکزیت 

 دانشگاه آستراخان تعیین و بودجھ اجرائی در اختیار مجری طرح قرار گیرد.
 

 :پروژه اھداف
مش�ترکات تاریخی، فرھنگی، اجتماعی و اقتص�ادی مردم حوزه س�احلی دریای کاس�پین  بررس�ی -1

 با تاکید بر صنایع دستی
ش��ناخت اس��تعدادھا و ش��اخص ھای فنی و ھنری مش��ترک ص��نایع دس��تی س��رزمین ھای حوزه  -2

 ساحلی دریای کاسپین
بررسی ذائقھ ھا و بازارھای مشترک در زمینھ صنایع دستی بھ منظور توسعھ فرھنگی در دل  -3

 اقتصاد گردشگری سرزمین ھای حوزه ساحلی دریای کاسپین
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 :طرح در راستایمجری پروژه ھای انجام شده 
گونھ شناسی نقش و فرم در ھنر چوتاشی مازندران و گیالن (محل اجرا:  -1

 مازندران)
 گیالن) محل اجرا:نقشمایھ ھای چادرشب گیالن (گونھ شناسی  -2
 گیالن) محل اجرا:( گونھ شناسی نقوش قالب دوزی (رشتی دوزی) رشت -3
 ان)محل اجرا: گلست( گونھ شناسی نقوش سانجم دوزی ترکمن -4
 (محل اجرا: مازندران) بررسی سنت ھای نمدمالی و نمدماالن در اقوام تبری زبان -5
 (محل اجرا: مازندران) سنتی مازندران و گیالن پس از اسالم فرم و نماد در زیورآالت -6
 ان)محل اجرا: گلست( تاثیر عقیده ھا و باورھای دینی بر آرایھ ھای زیورآالت ترکمن -7
 (محل اجرا: مازندران) نمادشناسی نقوش دستبافتھ ھای مازندران -8
 را: مازندران)(محل اج پیوندھای فرھنگ عامھ و نقوش دستبافتھ ھای سنتی شرق مازندران -9

 گیالن) محل اجرا:( ن شناسی و گونھ شناسی نقش و فرم در جوراب بافی گیالنف -10
 

 :مجری مرتبط با پروژه کتاب ھای چاپ شده
 چوتاشی در مازندران (انتشارات فرھنگستان ھنر و دانشگاه مازندران) -1
 دستبافتھ ھای مازندران (انتشارات فرھنگستان ھنر) -2
اس������طوره ھا و نمادھای آئینی در نگاره ھای س������قانفارھای مازندران (انتش������ارات دانش������گاه  -3

 مازندران)
 ) (انتشارات دانشگاه مازندران)1مجموعھ مقاالت ھمایش ملی ھنر تبرستان ( -4
 ) (انتشارات دانشگاه مازندران)2مجموعھ مقاالت ھمایش ملی ھنر تبرستان ( -5


