
انصار خوگر

تحریریه

میـراث
ایرانـی

 از دست سازهای چوبی

 تا رودوزی های سنتـی

معرفی یک رسته



هرن ایرانی مجموعه ای از 

غنی ترین میراث هاست، در 

این میان صنایع دستی، آینه ی 

متام منای اقوام و سنت های 

ایرانی است. صنایع دستی 

منایان گر فرهنگ و متدن 

پیشینیان است و نشان از 

جایگاه واالی هرن نزد مردمان 

این رسزمین دارد. دیجی کاال با 

توجه به اهمیت این موضوع و با 

هدف زنده نگه داشنت این میراث 

غنی، از مدت ها پیش اقدام به 

ایجاد رسته ی صنایع دستی 

کرده است. از سوزن دوزی های 

مردمان بلوچ تا آثار میناکاران 

و قلم زنان اصفهانی، از 

فیروزه کوبی نیشابور تا ظروف 

مسی ساخته شده در زنجان و 

سفال های اللجین، از خاتم های 

نقش بسته روی چوب تا گره های 

زده شده بر سبدهای حصیری 

و صدها اثر هرنی دیگر در 

این رسته وجود دارند. در 

صفحات پیش رو با متامی 

زیرگروه های این رسته 

آشنا می شوید. می توانید 

برای دیدن بیش از ۲۵۰۰ اثر 

صنایع دستی در این رسته به 

سایت دیجی کاال مراجعه کنید.

 عکــس: اسـتودیــو
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سفال، رسامیک و چینی
در این زیرگروه محصوالتی ساخته شده از سفال، سرامیک و چینی 

قرار دارند که شامل انواع مختلفی از ظروف، گلدان، پارچ، شمعدان، 

قندان، کاسه، صراحی و... است.

 نوع کاربری محصول: تزئینی، کاربردی

 طرح: هفت رنگ

 ابعاد:  20.5 ×  11.5 ×  11.5 سانتی مرت

 وزن:  0/5کیلو گرم

 جنس:  سفال

  دارای روکش لعابی و قابلیت شست وشو

گلدان سفالی گالری مثالین

 طرح:  برگ کشیده

 وزن: 1/441 گرم

 طیف رنگ: آبی فیروزه ای

 قابل شست وشو در ماشین ظرف شویی 

  قابل استفاده در مایکروویو

مجموعه 3 پارچه بشقاب رسامیکی گالری ساتگین

  طرح : شطرنجی

  وزن: 2/938 کیلو گرم

  محل تولید: میبد یزد

  طیف رنگ: آبی - قهوه ای

  شامل قوری، 6 عدد فنجان، 6 عدد نعلبکی و قندان

چای خوری چینی کارگاه میبد مروارید

معرفی یک رسته



دست بافته های سنتی و پارچه ای
دست بافته های سنتی از محبوب ترین 

محصوالت این رسته اند. کیف های دست دوز 

پارچه ای با طرح های متنوع، کیف دستی، 

کوله پشتی، رومیزی های ترمه، رانر، سجاده و سفره قلمکار 

در ابعاد مختلف تنها بخشی از محصوالت این زیرگروه 

هستند.

 نوع کیف:  رو دوشی

 طرح:  هندسی

 ابعاد:  31× 2 × 30 سانتی مرت

 وزن: 213 گرم

 جنس کیف: پارچه

 جنس دسته:  چرم مصنوعی

 نوع دوخت:  مغزی دوزی

 نام صاحب اثر:  هاشمی

 محل تولید: یزد

  ابعاد:  49 × 156 سانتی مرت

رانر ترمه هاشمی طرح سپه ساالر

کیف پارچه ای گالری ام بی

 ابعاد:  100 × 100 سانتی مرت

 وزن:  270 گرم

 جنس:  پنبه

 شکل:   مربع

 محل تولید:  اصفهان

 مناسب برای میزهای چهار نفره

سفره قلم کار اثر زابلیان 



محصوالت چوبی و حصیری
خاتم کاری یکی از فاخرترین هنرهای ایرانی است؛ هنر آراستن چوب به زیباترین 

اشکال. در این زیرگروه می توانید جعبه های خاتم، ساعت های خاتم، شکالت خوری، 

قلم دان، صفحه ی شطرنج و... را مشاهده کنید؛ هم چنین محصوالت ساخته شده از 

حصیر، مانند سبد و زیرانداز نیز در کنار محصوالت خراطی موجودند.

 نوع کاربری محصول: تزئینی، کاربردی

 ابعاد محصول: 12.5 × 19 × 19 سانتی مرت

 طیف رنگی:  طالیی

 نام صاحب اثر:  کروبی

 محل تولید:   اصفهان

شکالت خوری خاتم اثر کروبی

 ابعاد: 13× 18 × 18 سانتی مرت

 وزن: 148 گرم

 نوع بافت:   یکرسه

 محل تولید:  بشاگرد )هرمزگان(

 بافته شده از داز )نوعی نخل(

سبد حصیری موسسه نجوای زمین مدل َدروک طرح دار
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معرفی یک رسته



محصوالت فلزی
پارچ، لیوان، دیگ، سینی و دیگر محصوالت فلزی را می توانید در این قسمت 

مشاهده کنید. قلم زنی روی فلزات و ساختن آینه و بشقاب و تابلو در کنار هنر 

چند هزارساله ی میناکاری از دیگر قسمت های این زیرگروه هستند.

  ابعاد:  14.6 × 28 × 28 سانتی مرت

  وزن:  728 گرم

  محل تولید:  زنجان

  رنگ قسمت داخلی:  نقره ای

  رنگ قسمت خارجی:  مسی

  جنس:  برنج

  ارتفاع:  17 سانتی مرت

  ابعاد:  4.5 × 7.5 × 17 سانتی مرت

  وزن:  284 کیلوگرم

  اثر:  خرم نژاد

 صاحب اثر: خرم نژاد

  نوع کاربری محصول: تزئینی، کاربردی

  ابعاد:  19.5 × 11 × 11 سانتی مرت

  وزن:  348 گرم

  طرح:  خانه بندی

  جنس بدنه:  مس

  اثر:  اسامعیلی

  صاحب اثر:  مرتضی اسامعیلی

میوه خوری مسی زنجان مدل پایه دار قطر 28 سانتی مرت

شمعدان قلم زنی زمینه برنج - یک جفت

گلدان مسی میناکاری شده مدل خمره ای
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 عکــس: اسـتودیــو
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محصوالت استخوانی
استفاده از عناصر طبیعت برای خلق ابزار 

و آثاری ماندگار اتفاقی تازه نیست. یکی از 

هنرهای مهجور که هم چنان جای گاه اش را 

میان هنرمندان صنایع دستی کشورمان حفظ کرده است، 

ساخت محصوالتی چشم نواز با عناصری مستحکم مانند 

استخوان است. در این قسمت می توانید آثاری هم چون 

جعبه ی استخوانی، قلمدان و سرمه دان را مشاهده کنید.

  ابعاد: 3 × 3.5 × 20.5 سانتی مرت

 وزن: 184 گرم

 جنس بدنه:   استخوان

 اثر:   بهشتی

 محل تولید:  اصفهان

 نحوه ی بازشدن: کشویی

 صاحب اثر: بهشتی

قلمدان استخوانی طرح گل و مرغ 3

 ابعاد: 7/5 × 4 × 4 سانتی مرت

 وزن: 41 گرم

 طرح: گل شاه عباسی

 جنس بدنه: استخوان

 صاحب اثر: بهشتی

رسمه دان استخوانی گل شاه عباسی

رودوزی های سنتی
سوزن دوزی شیوه ای از رودوزی است که در آن 

نقوش هندسی با ظرافت تمام روی پارچه اجرا 

و تزئین می شوند. در این زیرگروه تابلوهای 

سوزن دوزی شده را می توانید مشاهده کنید. 

سوزن دوزی هنری ظریف و باارزش است و برای بسیاری از 

افراد بیشتر از این که جنبه ی کاربردی داشته باشد، برای 

تزئین استفاده می شود.

  نوع: تابلو

  ابعاد: 34 × 37 سانتی مرت

  وزن: 510 گرم

  نوع طرح: هندسی

  محل تولید: بلوچستان )روستای قاسم آباد ایرانشهر(

 صاحب اثر: زینب نوروزی

تابلو سوزن دوزی کارگاه نوروزی کد 1002
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محصوالت سنگی
این محصوالت شامل وسایلی هستند که از سنگ های مختلف ساخته  شده اند و 

روی آن ها تراش و حکاکی و تذهیب، انجام شده است. جعبه های ساخته شده از 

سنگ مرمر با طرح های متنوع و گلدان های دیواری و رومیزی سنگی با طرح های 

مینیاتوری جذاب، نمونه ای از محصوالت این زیرگروه هستند.

 جنس:  سنگ مرمر

  سایز: 4×7 × 12 سانتی مرت

  صاحب اثر:  بابایی

  طراح: نوربخش

 محل تولید:  اصفهان

جعبه سنگ مرمر طرح تذهیب فرشی 

  جنس: سنگ مرمر

  ابعاد:  7×4/5×4 سانتی مرت

  طرح: گل زنبق

  صاحب اثر: بابایی

 طراح: زمانی

  محل تولید: اصفهان

جعبه سنگ مرمر طرح گل زنبق

معرفی یک رسته
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محصوالت چرمی
محصوالت چرمی از آن دست وسایلی هستند که معموال افرادی خاص طرف دار 

آن ها هستند. این محصوالت خاص، شیک و البته کمی گران هستند. در این 

زیرگروه می توانید انواع محصوالت چرمی ازجمله کیف پول، ساک دستی، کیف 

دوشی و کیف اداری را مشاهده کنید.

 نوع کیف: کیف اداری

 مناسب برای: آقایان

 ابعاد خارجی:  29.5 × 6 × 40 سانتی مرت

 وزن: یک کیلوگرم

جنس کیف:  چرم مصنوعی

کیف اداری چرم گالری کهن چرم

  نوع کاربری محصول: تزئینی، کاربردی

  ابعاد محصول:  11.5 × 13 سانتی مرت

  جنس قسمت خارجی بدنه:  فیروزه، مس

  جنس قسمت داخلی بدنه:  مس

  محل تولید:  اصفهان

قندان فیروزه کوب اثر آقاجانی 

فیروزه کوبی
فیروزه کوبی میان هنرهای 

دیگر عمر کمتری دارد و یک 

صنعت دستی جوان محسوب 

می شود. محصوالت فیروزه کوب  از نشاندن 

قطعات کوچک سنگ فیروزه روی سطح ظروف 

ساخته می شوند. زیبایی خاص این هنر باعث 

شده است محصوالت ساخته شده مورد توجه 

زیادی قرار بگیرند.
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آبگینه و آینه
هنر شیشه گری یا آبگینه، هنری است که در آن استادکاران با دمیدن و شکل دادن، از گویی مذاب زیباترین 

اشکال را پدید می آورند. در این زیرگروه، ظروف شیشه ای مانند پارچ و لیوان، گلدان، بشقاب، کاسه و انواع 

مختلفی از آینه های مربعی و گرد وجود دارند.

  طرح: گره چینی دورنگ

  ابعاد کلی: 50 × 10 × 50 سانتی مرت

  وزن: 3/5 کیلوگرم

  جنس قاب:  چوب

  دارای دو محفظه برای قراردادن شمع

آینه گالری اسعدی 
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 تعداد:  7عدد

 وزن بسته بندی:3/22 کیلوگرم

 تکنیک ساخت: شیشه گری دستی

 نحوه شست وشو: دستی

 رنگ بندی: سبز، فیروزه ای، قرمز 

پارچ و لیوان شیشه ای گالری ساتگین

معرفی یک رسته
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زیورآالت دست ساز
اگر از آن دست افرادی هستید که زیورآالت در پوشش 

شما جایگاه ویژه ای دارد و تمایل دارید پوشش خود با انواع 

دست بند ها، گردن بند ها، آویز، انگشتر، ست و نیم ست، 

اکسسوری مو و... هماهنگ کنید، پیشنهاد می کنیم حتما از 

زیرگروه زیورآالت دست ساز دیدن کنید.

دست سازه های هرنی
هر آن چه را که تا کنون موفق 

نشده اید در گروه صنایع دستی 

پیدا کنید، می توانید با گشت و گذار 

در زیرگروه دست سازه های هنری بیابید.  

تندیس و مجسمه، قاب عکس، جاشمعی، 

جاعودی و آباژور، طبقه ی چوبی، جاکلیدی 

دیواری، ساعت دیواری و حتی کابوس گیر را 

می توانید در این زیرگروه مشاهده کنید.

  جنس: چوب

  شکل:  مستطیل

  ابعاد:  55 × 11.5 × 40 سانتی مرت

  وزن:  1/279 کیلوگرم

  جنس کاشی بین طبقات: سفال

طبقه چوبی گالری اسعدی مدل پله ای طرح فرسکو

  جنس:  برنج

  بسته بندی: دارد

  شامل گوشواره، زنجیر و پالک

 E225 نیم ست دست ساز سین مدل


