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چکیده
نويسنده اين مقاله با روش میدانی و با مشـاهده مسـتقیم ،بـا ديـدی مـردمشـناختی بـه مطالعـه
سنگ تراشی در مشهد و مشاغل مرتبط با آن همچون حجاری ،حکاکی ،قلمزنـی و جايگـاه آن در
ارتباط با ابعاد مختلف زندگی اجتماعی پرداخته است .سابقه سنگتراشی ،مراحل ساخت ،نقوش و
ابزار سنگ تراشی ،انواع اشیای سنگی ،تعیین قیمت ،استادان و بازار فروش از مهمترين موضوعاتی
هستند که در اين نوشتار به آنها پرداخته شده است .يافتههای اين مقاله نشان میدهد ،چگـونگی و
تاريخ اين پیشه و بهره بر داری مردمان گذشته از آن ،از ارزشمندی اين هنر در زمینههای اقتصادی،
خريد ،فروش ،صنعت ،تجارت و تغییر و تحول آن در طی زمان تا به ايـن دوره ،چیـزی نکاسـته
است .هنر ـ صنعت سنگتراشی و مشاغل مرتبط با آن افزون بر ارزش مادی ،خود بـه دلیـل بـار
فرهنگی که در اثر ارتباط با ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان دارد ،ارزش و جايگـاه ويـژهای
می يابند .با مطالعه اين موارد می توان دريافت که مردم هر روزگاری چگونه ،چطور و با چه باور و
عاليقی به اين کار و هنر پرداختهاند و تأثیرگذاريشان در آن چگونه بوده است.
کلیدواژهها :صنايعدستی مشهد ،سنگتراشی ،حکاکی ،قلمزنی ،حجاری

 .2این مقاله بر اساس تکنگاری «سنگتراشی در مشهد» ،گمهشیده فرحبخ

که در گتروه «پتژوه

 2854انجام شده ،استخراج گردیده است.
 .1مجید قربانی کارشناسی ارشد مردمشناسی .رایانامهghorbanimajid942@gmail.com :

ایتران زمتین» در ستال
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مقدمه
شماره  95زمستان 8951

استخراج سنگ از معدن آغاز کار سنگتراشی است .در گذشته هر یتک از صتاحبان
این حرفه یک یا چند معدن را مورد بهرهبرداری قرار میدادند و هم اکنون بدون داشتتن
امتیاز خود را مالک آن می دانند .وفور سنگ در اطراف این شهر باع
استادکاران سنگتراش کدورتی پی

میشتد کته بتین

نیاید .همچنین سرعت کار در بازار باع

متیشتد

که در صنعت سنگتراشی تقسیمکارهایی به لحاخ حجتاری ،حکتاکی و قلتمزنتی روی
سنگ به وجود بیاید .هر یک از استادکاران در این مشاغل به کار خود مشغول بودنتد و
در کار یکدیگر دخالتی نمیکردند و شاید کمتر کستی پیتدا متیشتد کته تمتام مراحتل
سنگتراشی ،حجاری ،حکاکی و قلمزنی را خودش انجام دهد .البته کستانی هتم بودنتد
که همه کارها را انجام میدادند و هنر خود را عرضه میداشتند؛ مثالً از ستنگ ،ظروفتی
مانند سماور یا چراغ میساختند که صرفاً نیازمند تراش بود و نق

و نگاری بته عنتوان

تزئین نداشت .در کارگاهها اغلب این صنعتگران دور هم جمتع متیشتدند و کتاالیی را
تولید می کردند و در واقع هنر را به شکل صنعت عرضه متینمودنتد .همته استتادکاران
سنگتراش شغل خود را گرامی میداشتند و نسبت به انجام آن تعصب نشان متیدادنتد.
آنها با تراش خیرهکننده سنگهای ساده مرمر ،هر بینندهای را حیرتزده میکردند.
از ویژگیهای ظروف سنگی گدیزی سنگی ها  ،مقاوم بودن آنها در برابر آت
که به دلیل طبخ مالیم ،غذا را لذتبخ

استت

میکند .امروزه ] [2854نیتز ستاخت هرکتاره در

مشهد رواج دارد و سنگ مصرفی آن از کوه های اطراف این شهر تهیه و ت مین میشتود.
بازار خرید ظروف سنگی دایمی نیست و وابسته به زائرانی است که به قصد تشرف بته
مشهد میآیند .به غیر از ظروف معمول ،گاه ظروف تزئینی هم تولید میشود .خریتداران
ظروف سنگی تزئینی اغلب افراد متمکن یا گردشگران خارجی هستند.
تاریخچه

در مورد اینکه سنگتراشی و ساخت صنایع دستی از چه زمانی متتداول شتد ،ختود
سنگ تراشها و صاحبان این حرفه هنر خود را متعلق به گبرها می دانند که شاید از هزار
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سال پی

بدان مشغول بودهاند و به تدریج مسلمانان هم به آنان ت ستی کترده و بتا ایتن

رواج یافته است و بالطبع چون مرقد امام گع متورد توجته مستلمانان و زائترین بتوده،
کمکم صنایع سنگی نیز خریدار پیدا کرده است.
انواع اشیای سنگی

اشیای سنگی بنا به نیاز مصرفکننده در دورههای مختلف ،شکلهای متفاوتی داشتته
است ،اما به طتور کلتی بیشتتر
دارای جنبتته تزئینتتی بتتوده تتتا
استفاده.
ظروف سنگی مانند هاون،
دسته هاون ،دیگ و دیتزی در
مرحله ابتدایی بترای مصتارف
خانه بوده است .سنگ قبر نیز
از دیگر کاربردهای ستنگ بته
کار متی رفتته استت .ظتروف
تزئینتتی کتته بتتا نق ت

همتتراه

هستند ،ماننتد انتواع بشتقاب،
گلدان ،میتز ،ستر قلیتان ،زیتر
ستتیگاری ،شتتکالتختتوری،
کاسه ،قدح ،قتوری ،ستماور،
تنتتگ ،لیتتوان ،بتترج ایفتتل و
مساجد خریداران بسیار دارند.

شکل  .1سماور از سنگ مرمر با تراشهای
دقیق

شماره  95زمستان 8951

حرفه آشنا شده اند .البته بعضی هم باور دارند که این حرفه از زمتان حضترت رضتاگع
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مراحل ساخت
شماره  95زمستان 8951

ابتدا سنگ مورد نیاز از معادن ستنگ اطتراف مشتهد ،بتویژه کتوهستنگی استتخراج
می شود .در گذشته ،استخراج
از معتتتادن تتتتا آنجتتتا کتتته
سنگتراشها به یاد دارند ،بته
وستتتیله بتتتاروت صتتتورت
می گرفتت؛ بتدین شتکل کته
نقطتتهای را انتختتاب و ستتپس
سوراخ متی کردنتد و پتس از
گذاشتن فتیله آن را با بتاروت
شکل  .2کوه سنگی

پتتر متتیستتاختند و منفجتتر
میکردنتد ،ستپس ستنگهتای

تکه تکه شده را بهوسیله گاری به کارگاه متیبردنتد .امتا امتروزه ] [2854استتخراج بته
وسیله دینامیت صورت میگیرد و صاحبان معادن ،سنگهای استخراج شده را به وستیله
کامیون به کارگاههای خود حمل می کنند و بعتد هتر کستی بته تناستب مهتارت ختود،
مرحلهای از ساخت را انجام میدهد .در ابتدا سنگها را بنا به اندازه و نوع آنهتا تقستیم
میکنند .سنگ های هرکاره برای ساخت دیگ ،هاون ،دیزی ،دسته هاون و اشتیای ستاده
به کار میرود .سنگهای سیاه برای کارهای تزئینی ،قلتمزنتی و حکتاکی و ستنگهتای
کوچک و ظریفتر برای اشیا و ظروف ،و سنگ های بتزرد و حجتیم بترای کتارهتای
بزردتر استفاده میشود .مرحله بعد ،تراش سنگ است که استادکار بنتا بته متدل متورد
نظر ،سنگ را با تیشه و کلنگ برش میدهد و سپس آن را روی چترخ متیگتذارد و بته
کمک میلههای روی چرخ آن را محکم میسازد و با استفاده از نیتروی بترق شتروع بته
شکلدادن آن میکند .کار با چرخ برقی دشوار است و به تمرکز نیتاز دارد ،در غیتر ایتن
صورت خطراتی را برای صاحب کار به وجود می آورد؛ مانند بریدن انگشت دست و....
در گذشتته چتترخ برقتتی وجتتود نداشتتت و استتادکاران ،تتتراش را بتته وستتیله دستتت و
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چوبهای تراش انجام می دادند تا اینکته در دهته چهتل یتا قبتل آن استتاد احساستات
صورت فلزی ساخته شد و هم اکنون در بازار نمونههتایی از آن بته چشتم متیختورد.
امروزه ] [2854تنها یکی دو مورد از دستگاه های چوبی گذشته که با نیروی دست و پتا
کار میکرد ،موجود است که یا صاحبان آن قدرت خرید دستگاه برقی را ندارند یا به آن
دلبستهاند یا برای کار های خیلی ظریف از آن استفاده میکنند تا چرخ برقی آسیب نبیند.
بعد از تراش اگر ظرف ساده و از جنس هرکاره باشد با پرداخت دستی آماده متیشتود،
ولی اگر بشقاب و ظروفی باشد که نیاز به رنتگ و رنتگآمیتزی و نقت

داشتته باشتد،

آنوقت مرحله حکاکی و قلمزنی شروع می شود .این مرحله خود استادانی دارد که فقتط
به این کار میپردازند .از جمله محمد خادم ]دهه پنجاه[ که در بازار سنگتراشهتا کتار
میکرد و با دقت نقوش مختلف را روی شیء می آورد و شتاگردان زیتادی را در زمینته
نقشه کشی آموزش داد .در مرحله ایجاد نقوش که میتواند هر نق

و تصتویری باشتد،

ابتدا عکس کپی میشود و بعد از کپی به وسیله سوزن در تمام خطتوط اصتلی ،ستوراخ
ایجاد می شود تا تمامی تصویر مشخص گردد ،سپس روی کاغتذ را یتک پارچته نتازک
می کشند و روی آن خاک سنگ میریزند و آن را روی ظرف مورد نظر قرار متیدهنتد.
اثری که خاک از میان سوراخ ها بر روی ظرف به جتای متیگتذارد ،طترح اولیته را بته
حکاک می دهد تا سوراخ را با قلم بخصوص قلمزنی کند .البته این عمل برای تصاویری
است که نخستین بار انجام میشود.
استادان حکاک چنان در کار خود مهارت دارند که طرحها را بدون استفاده از الگتو،
فقط با دیدن تصویر و نقشه انجام میدهند .قلمزنهای مشتهد اعتقتاد دارنتد کته حرفته
سنگتراشی با قلم زنی اعتبار بسیار یافته و بازار فروش آن بهتر شده است .قلتمزنتی را
یادگار اصفهانیها میدانند که میخواستهانتد همتان نقتوش روی متس را روی ظتروف
سنگی پیاده کنند .این ابتکار آنان مورد توجه سنگتراشها قرار گرفته و خود نیتز بتدان
پرداخته اند ،و چون فروش این گونه ظروف بهتر است ،بنابراین بیشتر سنگتراشها این
حرفه را پذیرفته و شاگردانی نیز تعلیم دادهاند.

شماره  95زمستان 8951

دستگاهی را اختراع کرد که ابتدا به صورت چوبی با نیروی برق کار میکترد و بعتد بته
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نقوش
شماره  95زمستان 8951

ظروف سنگی گانواع دیگهای سنگی که با سنگ هرکاره ساخته میشوند ،نیازی به
ندارند ،اما ظروفی که با سنگ مرمر ساخته میشوند ،برای ایجاد نقت  ،بته تتراش

نق

نیاز دارند .بقیه ظروف اعم از بشقاب تزئینی دارای نقتوش مختلتف هستتند کته شتامل
مدلهای مختلف میشود و از این میان گل و گلدستته ارزش بیشتتر و بتالطبع خریتدار
بیشتری دارد.
 .1انواع گلها :گل شاهعباسی که گلهای درشت و پر برد و گیاه است .گتلهتای
ریز مثل گل انار یا گل مرغی که شبیه گلهای کاسههای سفالی قدیم است یتا آنچته بته
صورت ظروف چینی در قدیم متداول بوده و اینک کمیاب است و به قیمتهای گتزاف
خریداری میشود.
 .2نقاشی :شامل تصاویر مینیاتور می شود کته بنتا بته شتوق و عالقته حکتاک و بتا
استفاده از الگو شکلهای مختلف پیتدا متیکنتد کته معمتوالً در صتفحات نقاشتیشتده
مینیاتور نیز دیده میشود و از حدود دهه چهل رونق یافته است.
 .3قهرمانان و شخصیتهـای تـاريخی :شتامل تصتاویر ورزشتکاران ،هنرمنتدان و
شخصیتهای تاریخی است.
 .4تصاوير ائمه اطهار(ع) يا شمايلسازی :طبیعی است که این نقوش بنا به ذوق و
سلیقه حکاک شکل میگیرد و حاکی از اعتقاد و ایمان وی است.
 .5تصاوير اماکن مقدسه :مثل مرقد مطهر امام رضا گع  ،مستاجد مشتهد یتا منتاطق
دیگر.
 .6تصاوير شخصی :از روی عکس و نقاشی صورت افراد بنا به ستفارش خریتدار،
تهیه میشود.
 .7مناظر طبیعی :مانند آسمان ،دریا ،درختان نخل و...
 .8خط و خطاطی :شامل آیههای قرآن ،اسم خداوند و...
 .1اشکال حیوانات :انواع حیوانات؛ مرغ ،ماهی ،پرندگان ،وحوش
 .11کوبیسم
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 .11خطوط هندسی و اسلیمی :ترکیبات دایرهای و ستطوح هندستی ،شتکل گتل و
طرح .البته تمامی این نقوش گذشته از ذوق و سلیقه حکاک ،بنا بر سفارش خریتدار یتا
بازار فروش مناسب هر یک بر دیگری رجحان مییابد.
ابزار کار سنگ تراشی

فن سنگتراشی همچون دیگر هنرها و فنهای دستی نیاز به وسایل و ابزار کار دارد.
در مرحله جمع آوری سنگ که همچون
دیگر مواد کانی نیاز به استتخراج دارد،
از دینامیت استفاده متیکننتد و وستیله
خاصی نیاز ندارد .در تراش سنگ هتم
تیشه و کلنگ استفاده متیشتود تتا بته
مرحله چرخ برسد که در گذشته چرخ
دستی و در زمتان حتال ماشتین برقتی
مورد استتفاده قترار متی گیترد .چترخ
دستتتی عبتتارت استتت از یتتک کارگتتاه
کوچک سنگی که روی آن سنگ مورد
نظر را به کمک یک میلته فلتزی نگته
می دارند و تراشکار بتا دستت راستت
چوب تراش و با دست چ

شتیء را

به دست متی گیترد .کمانته یتا چتوب

شکل  .3دستگاه برقی سنگتراشی

تراش شبیه کمان حالجتی استت و در
حرکت سریع دست قسمتهای اضافی را برش میدهد .همین ترکیب در ماشتین برقتی
هم به کار رفته است؛ با این تفاوت که به جای نیروی دست از برق استفاده میشود .در
زمینه قلمکاری ،قلم قلمکار شبیه قلم های نی است ،منتهی از فلز که نوک آن بنا بته نتوع

شماره  95زمستان 8951

ماهی که به صورت ظریف و استیلزه ارائه میشوند و بیشتتر کپتی هستتند تتا آفترین
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کار ،تیزتر و نازکتر یا ضخیمتر میشود .قلمکار طترحهتای اولیته را روی ظترف پیتاده
شماره  95زمستان 8951

میکند ،بعد با قلم ظریف خطوط نازکتر را به وجود میآورد تا طرح متورد نظتر ارائته
شود .این قلم را قلم عاجدیده مینامند و جنس آن از فوالد استت و بترای قلتمزنتی بتر
روی سنگ استفاده میشود.
استادکاران صنایع سنگی

بنا به گفته سنگتراشی های مشهد ،استادان قدیمی این کار که تنها خاطرهای از آنتان
باقی است ،حاجی بهنام ،حاجی آقا ،کل مهدی رضا علی و کل قاسم هستند که در بتازار
سنگتراشها کار می کردند و استادان امروزی کتم و بتی

شتاگردان آنتان هستتند کته

همگی تراشکارند و نمونه کارشان از نظر ظرافت در تراش با چرخدستی شتهره استت.
از دیگر استادان این فن حجارباشی است که رئیس صنف محستوب متیشتود و اینتک
اداره صنف به دست فرزندان وی استت .از استتادان امتروزی بایتد در رشتته تتراش از
احساسات و زینلزاده برزدی و در رشته قلمزنی از محمد خادم و قاسم تعذمی نام برد.
استاد احساسات از بنیانگذاران کار تراش در ایران است که چترخ برقتی تتراش زاییتده

اندیشه اوست و همه سنگ تراشان ،احترام او را به جان و دل دارنتد .استتاد احساستات
حدود چهل و پنج سال ]دهه پنجاه[ دارد و در بازار حجارها در کارگتاهی کوچتک کته
محل فروش نیز هست ،کار میکند .مغازه وی لبریز از ظروف سنگی است که با ظرافت
بسیار از سنگ مرمر ،سنگ هر کاره و ستنگ ستیاه تراشتیده شتده استت و هتیچ نمونته
قلمزنی در دکه او نیست و این نشانهای از عالقه وی به کار تتراش و پرهیتز از صتنعتی

است که با این هنر آمیخته شده است .محمدتقی زینلزاده

حدود  85سال ]دهته پنجتاه[

است که به سنگتراشی اشتغال دارد و در بازار حجارها ،صاحب دکه و کارگاه کوچکی
است .او کار را با ساختن ظروف هرکاره در همتین بتازار شتروع کترده و اینتک استتاد
تراش سنگ است ،با ماشین برقی کار میکنتد و در یکتی از کتارهتای تتراش ،یکتی از
انگشتان خود را از دست داده است .شتاگردی نتدارد و فرزنتدان

را هتم بته تحصتیل
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واداشته و معتقد است که کار تراش بسیار پر زحمت است و فروش مناسبی نیتز نتدارد،
غالمحسین برزدی  82ساله ]دهه پنجتاه[ استت .پتدر ،دایتی و بستیاری از اقتوام
سنگتراش بوده و هستند .ساخت نقوش سنگی اطراف مقبره فردوسی را به پدرش کته
کارگر حجار باشی بوده است ،نسبت میدهنتد .ختود را چترخکتار و پتدرش را حجتار
میداند .منزل ،کارگاه ،و محل فروش صنایع دستساختهاش در دامنه کوهستنگی مشتهد
است .تمامی کار از گردآوری سنگ ،تراش ،چرخکاری و قلتمزنتی را ختود بته تنهتایی
انجام می دهد و از این راه معاش زن و فرزندان
میان فرزندان

را که تحصیل میکنند ،درمتیآورد .از

فقط یکی به کار قلمزنی عالقه دارد .از استادان رشتته قلتمزنتی ،محمتد

خادم را باید نام برد که  27سال ]دهه پنجاه[ است که به این حرفه اشتغال دارد .قلمزنی
را کار اصفهانیها میدانند که از  10سال پی

در مشهد شروع کردند و چون نتوانستتند

روی سنگ هم چون مس کار کنند ،آن را ادامه ندادند ،ولی خود تراشکارهای مشتهد بته
آن پرداختند و موفق هم شدند .کار قلمزنی تنها نقاشی نیست ،بلکه کندن و حک کتردن
است و بی

از  27نوع کار انجام میشود .در بازار حجارها یا دیگر مناطق محل فعالیت

سنگتراشها ،شاگردان ،بیشتر دان آموزانی هستتند کته یتا در تابستتان یتا در ستاعات
بیکاری به این کار میپردازند تا بتوانند کمک هزینهای برای زندگی داشته باشند .گاه در
میان همین شاگردان ،نقاشان و طراحان خوبی در زمینه قلتمزنتی پیتدا متیشتوند .البتته
استادان دیگری نیز در مناطق مختلف مشهد مشغول به کار هستند.
مراکز سنگتراشی

بازار سنگ تراش ها گگارا اطمینان اطراف حرم و بازار های گرداگترد حترم ،استت.
امروزه ]دهه پنجاه[ سنگ تراش ها به طور متفرق کار متی کننتد .تعتدادی از آنهتا نیتز در
روستا های اطراف اشیایی را می سازند و بعد برای فروش به شهر می آورنتد .چنتد شتهر
مشهد ]خراسان[ از جمله نیشابور نیز خود محتل ستاخت و فتروش ایتن نتوع ظتروف
سنگی است.
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در حالیکه قلمزنی سهلتر و پرمشتریتر است.
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محل کار و فروش
شماره  95زمستان 8951

در مشهد  15تا  17نفر ]در دهه پنجاه شمسی[ استاد سنگتراش و قلمزن هستند کته
به اتفاق شاگردان خود تمامی صنایع سنگی این شتهر را تولیتد متیکننتد و بته فتروش
میرسانند .همچنین در مشهد و روستاهای اطتراف آن ،سته دستته ستنگتتراش وجتود
داردند :دسته اول ،آنهایی که محل کار و فروش کار آنها یکی است .دستته دوم ،آنهتایی
که وسایل را در کارگاه میسازند و در مغازههای اطراف بتازار بته فتروش متیرستانند.
دسته سوم ،فقط فروشنده هستند و تمامی اشیاء را از اطتراف خریتداری متیکننتد و در
مغازهها و فروشگاههای خود به فروش میرسانند.
تعیین قیمت و مدت کار

بیشتر صاحبان این حرفه عالقه و نداشتن دیگر هنرها را دلیل ادامه این کار میدانند.
برای قیمت گذاری اشیا نیز صاحبان این فن تعیینکننده قیمت هستند که ضابطه خاصتی
هم ندارد و در هیچ صنف و دستهای نیز قیمتگذاری نمیشود ،ولی چون کارهتا شتبیه
به هم است و زحمات در یک حد استت ،بتویژه اینکته قیمتتهتا را عادالنته انتختاب
میکنند ،کمتر تفاوتی از نظر قیمت در اجناس مشابه یافت میشود .کارهای ظریفتتر و
پرکارتر گرانتر است ،ولی نه آنقدر که خریدار را منصرف کند .هر شیء بنا به نوع کتار
و مدتی که صرف ساخت آن شده است ،به فروش میرسد .از این رو میتوان دیتد کته
یک میز عسلی بزرد قیمت مشابه یک گلدان پیدا می کند .در اینجا ظرافت کار و نقشته
بر قیمت اثرگذار است .سنگتراشها و قلمزنها معموالً روزی هشت ساعت از  3صبح
تا  21و  4بعد از ظهر تا  3شب کار میکنند ،البته اگر کار سفارشی در دست باشد ،ایتن
مدت تغییر می کند .هر شیء بنا به نق
به  2تا  5ساعت کار نیاز دارد.

و حجمی که دارد ،از مرحله ساخت تا قلمزنتی
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بازار فروش

حکاکی شده را بیشتر میخرند .کار های سنگی به دو شکل است :سفارشی و همیشگی.
کار سفارشی چون باید نقشه و
متتدل خاصتتی داشتتته باشتتد،
قیمتتت

بتتا توافتتق خریتتدار و

فروشتتنده استتت ولتتی فتتروش
اشیای همیشگی قیمت معین و
خریدار معین دارد که معمتوالً
زائتتتران حضتتترت رضتتتا گع
هستند .این کار درآمتد ختوبی
دارد ،بتتته شتتترط آنکتتته در
بتتازارهتتای داخلتتی و ختتارجی
توسعه پیدا کند .در حال حاضتر

شکل  .4بشقاب تزیینی با خطوط هندسی

چون شاگرد کم است ،به نظر میرسد کتم کتم ایتن هنتر از شتکل اصتلی ختود ختارج
میشود .در سنگتراشی ،هر کاره و هاون خریدار همیشگی دارد ،چون سبک قدیم است
و قابل مصرف .قلمزنی ها جنبه سوغاتی دارد و خریدارش فقط مسافران هستند و بیشتر
هم برای هدیه میبرند تا فروش مجدد .به همین دلیل بتازار فتروش آن فقتط در حتوزه
مشهد است ،نه شهرهای دیگر ایران .تا یک سال پتی

] 2858شمستی[ وزارت اقتصتاد

بعضی از اشیای باارزش را خریداری متی کترد یتا بتا گترفتن ستفارش ایتن اشتیا را بته
شهرهای دیگر میفرستاد که مت سفانه این کار تعطیل شده و لطمته بزرگتی بته صتاحبان
این فن زده است.
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فروش سنگتراشی و قلمتراشی بستگی به سلیقه دارد .معموالً سنگ سیاه قلمزنتی و

498فصلنامه فرهنگ مردم ايران

صنف سنگتراشها
شماره  95زمستان 8951

سنگتراشهای مشهد دارای صنف هستند ،سندیکا ندارند و هیچگونه وسایل ایمنتی
برای آنان در نظر گرفته نشده است .البته امید دارند که شترکت تعتاونی پیتدا کننتد و از
نظر سالمتی و بیمه و ...ت مین شوند .رئیسصنف سنگتراشهتا حجتارباشتی ]در ستال
 [2854است که ریاست را بین فرزندان خود تقسیم کرده و به همین جهت چهار دستته
به وجود آمده است :حجار ،سنگتراش ،چرخکار ،قلمزن که رئیس هر بخت  ،یکتی از
فرزندان حجارباشی است .کار صنف این است که دستور کار می دهتد و گتاه در متورد
قیمتها اشاره می کند و اگر هم امکاناتی فراهم آورد برای کسانی استت کته در صتنف
هستند نه سنگتراشان پراکنده در مشهد .وضع کارگرها خوب نیست و همتانطتور کته
اشاره شد ،از هیچ نوع مزایای فتردی و گروهتی بترای بیمته و خطترات ناشتی از کتار
بهره مند نیستند .در مواقع بحرانی که خریدار کم است ،معموالً افرادی هستند که اجناس
را به قیمت نازل میخرند و در فصل فروش به قیمتهای مناسب میفروشند و بته ایتن
ترتیب از کوش

و زحمت کارگران و استتادان بتیبضتاعت بهتره بستیار متیبرنتد یتا

نمیگذارند که سفارش به کسانی که مانع اینکار آنان هستند ،داده شود .به همتین دلیتل
عرصه به افراد متفرق از صنف تنگ می شود و برای گذران معاش هر قیمتی را برای کار
دست خود میپذیرند .پراکندگی ستنگ تراشتان باعت

شتده استت کته از هنتر واقعتی

سنگتراشی فاصله بگیرند؛ آنان بنا به میل و ذوق خود ظروف را رنگ میزننتد و نقشته
می اندازند تا به سرعت خرج معاش خود را ت مین کنند .البته وضع آنان هم که در صنف
هستند چندان تعریفی ندارد ،در حالی که باید از طرق مختلف به حمایت آنان پرداختت
تا از نظر امکانات مالی آسوده باشند و بیشتر به کیفیت کار خود بیندیشتند .متیتتوان بتا
حمایتی که دستگاه های صاحب صالحیت از این استادان به عمل میآورند ،کارگاههتای
بزرد و شاگردان بزرد تربیت کرد .وجود همین کارگاهها باع

میشود کته محصتول

نه تنها مرغوبیت جهانی یابد ،بلکه رشته عمر بلند آن گسسته نگردد.
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جمعبندی

و افزای

اشتغال و درآمد زایتی در ستطح جامعته کمتک کنتد و نیتز بتا توستعه تفکتر و

سرمایهگذاری ،این مقوله به عنوان نوعی تجارت مهم و سودآور که افزون بتر مزیتتهتای
اقتصادی و صنعتی و  ...که در ارتباط با دیگر بخ های فرهنگی یک جامعه است ،مدنظر
قرار گیرد .به عبارت دیگر ،این تفکر کمک میکنتد تتا بته هنتر ،تتاریخ و اعتقتادات یتک
فرهنگ به چشم یک سرمایه نگریسته شود که البته از آن میتتوان در توستعه اقتصتادی و
صنعتی بهره گرفت .همچنین باید گفت ،یافتههای این پژوه

نشاندهنتده ایتن واقعیتت

است که سنگتراشی در آن دوره به دلیل وجود برخی عوامل از جمله ،نبود تمکن مالی و
شرایط بد اقتصادی مورد اقبال زیاد قرار نمیگرفت و در واقع مشتریهای خاص ختود را
داشت ،اما بااین حال چیزی از ارزش و جایگاه آن کم نشده است.
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پیشرفت صنعت استخراج و تجارت در صنعت سنگتراشی میتواند بر رشد اقتصتادی

