
 
 

 HEMSLÖJDENدرباره ی 
Hemslöjden فدراسیون سراسری انجمن ھای کارھای دستی خانگی سوئد، یک سازمان داوطلبانھ/عام المنفعھ است ،

کھ طی بیش از صد سال در زمینۀ نشان دادن با ارزش بودن خالقیت ھای دستی کار کرده است.   فدراسیون سراسری 
نفر در یکی از  14000. جمعاً حدود از انجمن ھای کارھای دستی خانگی در سطوح ناحیھ ای و محلی تشکیل شده است

 انجمن کھ در سراسر کشور وجود دارند عضو ھستند. 90

شما می توانید با عضو شدن در یک انجمن کارھای دستی خانگی تأثیر گذار باشید. در انجمن می توانید سایر افراد 
کدیگر الھام گرفتھ و استادان کاردستی را عالقمند بھ کارھای دستی را مالقات کرده و باھم کاردستی انجام دھید. ما از ی

شما می توانید در فعالیت ھا شرکت کنید ولی خودتان ھم با کار عملی در  دعوت می کنیم تا دانش عمیق تری کسب کنیم.
انجمن کمک کنید. صرفنظر از اینکھ شما بخواھید کاردستی انجام دھید یا خالقیت دستی را حمایت کنید بھ شما از صمیم 

 خوش آمد می گوییم.قلب 

 Hemslöjdenتشکیالت فدراسیون 

 دوره ھای آموزشی و برگزاری نمایشگاه

از طریق برگزاری دوره ھای آموزشی، نمایشگاه ھا، سخنرانی ھا و سایر فعالیت ھا برای  Hemslöjdenفدراسیون 
پیشرفت کارھای دستی و دست اندرکاری مشخص در زمینۀ فرھنگ و اقتصاد کار می کند.   در فدراسیون 

Hemslöjden ی اولین دانش مواد طبیعی، بازمصرف و ساخت اشیاء پایدار وجود دارد. انجمن ھای کارھای دست
را بھ  Hemslöjdenتعطیالت در ماه سپتامبر درب ھای خود را باز کرده و یک شبانھ روز فعالیت ھای فدراسیون 

 خیابان ھا و میادین می برند.

 انتشارات، نشریھ و کلکسیون ھا

ھای را منتشر می کند کھ بزرگترین مجلۀ کاردستی، صنعتگری و کار» Hemslöjd«نشریۀ  Hemslöjdenفدراسیون 
(مسائل کاردستی) را برگزار می » Handmade Issues«مراسم  Hemslöjdenدستی ھنری سوئد است. فدراسیون 

از طریق  Handmade Issuesکند کھ در آن کاردستی برمبنای شرایط خود مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. 
منتشر می کند. در موزۀ دیجیتالی  انتشارات خود کتاب ھای حاوی دانش عمیق در مورد کاردستی و صنعتگری را

)Digitalt museum کلکسیون فدراسیون(Hemslöjden  وجود دارد کھ بخشی از میراث فرھنگی ما محسوب می
 شود.

 بورسیھ و آموزش

تعدادی بنیاد بورسیھ و بنیادھایی کھ بورسیھ توزیع می کنند را کارگزاری می کند.  Hemslöjdenفدراسیون سراسری 
است. » Sätergläntan«بھمراه کمون لِکسند متولی انستیتوی کارھای دستی و صنعتگری  Hemslöjdenفدراسیون 

Sätergläntan .یک انستیتوی آموزشی و یک محل مالقات برای کاردستی و صنعتگری است 

 

 



 گواھی مھارت و استادکاری

Hemslöjden ی، گلدوزی، کاردستی چوبی و اتحادیۀ صنفی برای مشاغل کارھای دستی مانند بافت دستی، بافندگ
 سفالگری است بھ این معنی کھ ما درخواست ھای گواھی مھارت و استادکاری را بررسی می کنیم.  

 در اسکاندیناوی و اروپا Hemslöjdenفدراسیون 

Hemslöjden  در فدراسیون کارھای دستی اسکاندیناوی و و فدراسیون ھنرھای مردمی و کارھای دستی
این فدراسیون ھا در کنفرانس ھا و سمینارھای  )عضو است.European Folk Art and Craft Federationاروپا(

 مختلف با یکدیگر دیدار کرده و تبادل ایده می کنند و الھام بخش یکدیگر ھستند.

 اعضای فدراسیون کارھای دستی اسکاندیناوی بھ شرح زیر ھستند:

 Norsk Husflid, husflid.noنروژ:  •
 Taito , taito.fiفنالند:  •
 Fora, fora.dkدانمارک:  •
  heimilisidnadur.is ایسلند: •
  www.craft.foجزایر فارو:  •
 www.folkart.eeاستونی:  •

کارھای دستی اروپا می توانید مطالب بیشتری را در فیسبوک بخوانید: در باره ی فدراسیون ھنرھای مردمی و 
www.facebook.com/EFACF/  

 چرا کاردستی؟
امروزه عالقۀ فزاینده ای بھ کاردستی و خالقیت ھای دست ساز مشاھده می شود. این عالقھ در جریان ھای رسانھ ھای 

اجتماعی و مطبوعات بھ چشم می خورد. در برنامھ ھای تلویزیونی و جلسات بحث و گفتگو امکانات کارھای دستی 
مورد توجھ قرار می گیرد. اجناس فروشگاھھا از شکل و فُرم، دنیای طرح ھا و الگوھای کارھای دستی الھام می گیرند. 

دست است کھ این عالقۀ بسیار زیاد برای کارھای دستی حس اصالت و دانش گسترده در مورد چگونگی ساخت اشیاء با 
 را ایجاد کرده است.

 خالقیت و پایداری

در آینده ای کھ ما انتگراسیون، برابری، پایداری و تنوع انواع را بدیھی بدانیم خالقیت ھای دستی کمک مھمی بھ یک 
واند ایده ھای خالق خود را جامۀ عمل بپوشاند جامعۀ پایدار محسوب می شوند.  این امر برای فرد بھ مفھوم آنست کھ بت

کھ بنوبۀ خود می تواند امکان تأثیر گذاری بر محیط زیست خود و دوران معاصر را ایجاد کند. چنین دانشی باعث 
اعتماد بنفس شده و بھ مشارکت فرا نسلی و یک دموکراسی عمیق و عملی کمک می کند. از اینرو اعتقاد ما بر این است 

 می تواند در نجات جھان مشارکت داشتھ باشد!  Hemslöjdenکھ 

Hemslöjden برای من چکار می تواند بکند؟ 
در میان اعضاء و شبکۀ انجمن ھای کارھای دستی دانش وسیعی در مورد کاردستی و خالقیت دست ساز وجود دارد. 

تجربیات خود سھیم کنید. انجمن ھای شما می توانید راھنمائی ھا و ایده ھای مختلف دریافت کنید و دیگران را در 
کاردستی دوره ھای آموزشی، جلسات مالقات، نمایشگاه ھا و سایر فعالیت ھا را برگزار می کنند. شما بعنوان عضو 

انجمن بخشی از کار حفظ و گسترش تکنیک ھا و دانش کاردستی را کھ بخش مھمی از میراث فرھنگی است، انجام می 
 دھید.

 چکار می توانم بکنم؟ Hemslöjdenمن برای 



نفری می شوید کھ دیگران را در دانش و معلومات خود سھیم می کنید و در شبکھ ای از افرادی کھ  14000شما یکی از 
مانند شما بھ کارھای دستی، کار با دست و صنعتگری عالقھ دارند از دیگران یاد می گیرید. صرفنظر از اینکھ شما با 

می کنید، با پوست این درخت کاردستی می سازید، بافتنی یا گلدوزی می کنید یا می خواھید ریشۀ درخت غوشھ سبدبافی 
 چوب تراشی با یک قاشقک را یاد بگیرید، بھ شما برای عضویت در انجمن کارھای دستی خوش آمد می گوییم.

 پایدارتر کمک کند.ما باھم دانش و معلوماتی داریم کھ چگونھ خالقیت دستی می تواند بھ ایجاد یک جامعۀ 


