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تبیین عوامل مؤثر بر اقتصاد دستبافتههای کاربردی عشایر بختیاری
در جامعۀ معاصر
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نداکیانیاجگردی 
ایمان زکریاییکرمانی ۳
ثریامعمار 4
تاریخدریافت 4۰۰/2/2۹:
تاریخپذیرش 4۰۰/6/۳۰:

چکیده 
مثابهمصداقیبارزازمحصوالتفرهنگیوهنریقلمدادمیشوندکههمواره

بافتههایبختیاریبه
دست 
دارایرسالتاقتصادیوظرفیتباالیدرآمدزاییبودهاند؛لیکنباتوجهبهمحدودشدنبازارتقاضاو

هاست.درحالیکهدرجامعهامروزی

هاکمرنگگردید


یتولید،امروزهنقشاقتصادیآن

کاهشدامنه
گیریازتمامیابخشیازاینهنرهادرجهتتداومدرنسلهایبعد،تحکیمهویتبخشی


معرفیوبهره
هایاقتصادی،تولیدی،بومیودرنتیجهایجادتوسعهواقتصادیپایداربهویژهدرمیان


وترمیمکاستی
رود.لذااگرچهامروزهجمعیتعشایرکاهشیافتهاستلیکن

عشایربختیاری،امریحیاتیبهشمارمی
بافتههایکفرصتو
رنگشدندیگرجنبههایدرآمدزایی،دست 


باتوجهبهتغییرالگویسکونتوکم
ضرورت اقتصادی برای این جامعه محسوب میشوند .بر این مدار اهتمام جدی به مقولهی توسعهی
هاضرورتمییابد.هدفازپژوهشحاضربررسینقشعواملدخیلدر


اقتصادیوهنریاینبافته
هاوابستهبهحیطههایتولید،توزیعومصرف،دروضعیتموجوداست.روشپژوهش

اقتصاددست 
بافته

تحلیلیوازلحاظماهیتکیفیاست.یافتهاندوزیبهدوشیوهکتابخانهایومیدانیوتحلیل

توصیفی_
یتحلیلمضمونانجامشدهاست.بااستفادهازنمونهگیریهدفمندوغیراحتمالیبا۳4


هابرپایه

آن
نفر از تولیدکنندگان ،عرضهکنندگان ،مصرفکنندگان و صاحبنظران ،به روش گلوله برفی مصاحبه
بافتههابهفراخوروجودمجموعهایازعوامل
صورتگرفتهاست.حاصلآنکهدرجامعهامروزیدست 
اجتماعیواقتصادیشامل:حقوقپایینبافنده،قیمتباالیبافتهها،پایینبودنسطحشناختونوع

هایشبکهایقومی،نقشکارآفرینی،نقشصادراتو


هاوفعالیت

رنگبودننقشارزش

ها،کم

ارائهبافته
ترمجالبروزوموفقیتاقتصادییافتهاند .


تبلیغات،کم
بافتههایکاربردی،عشایربختیاری .
واژههای کلیدی:اقتصادهنر،بستراجتماعی،توسعۀاقتصادی،دست 
بافتههای
آسیبشناسی دست 

 ۱این مقاله مستخرج از پایان نامۀ مقطع کارشناسی ارشد نویسندۀ اول با عنوان «
کاربردی عشایر بختیاری بهمنظور مطابقسازی آنها با نیازهای امروزی» است که در دانشکدۀ صنایعدستی
دانشگاههنراصفهانبهراهنماییایمانزکریاییکرمانیوثریامعمارانجامشدهاست .
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مقدمه و بیان مسئله
بافتههای بختیاری با دربرگرفتن اصالتهای یک قوم ،نمادی از یک جامعۀ عشایری
دست 

محسوب میشوند؛ جامعه ای که برمبنای پیوندها و مناسبات اقتصادی مبتنی بر تقسیم کار،
همکاریوتالشمشترکدرکنارهمزندگیمیکنندوهمۀامورراباهمدریکمجموعۀ

ترین،اماکاربردیترینموادوابزاربرایرفعنیازهایخود


دهندوازساده
اجتماعیانجاممی
بافتهها نوعی سرمایه بهشمار میروند که حفظ آنها از
استفاده میکنند .بر این مدار ،دست 
یک سوموجبحفظسرمایۀاجتماعیوفرهنگیودرنتیجهمیراثفرهنگیملموسوناملموس

شودوازسویدیگر،درفعالیتهایاقتصادیوحفظسرمایۀاقتصادینقشدارند.


کشورمی
درواقع حوزۀ گستردۀ هنر و گرایشهای مختلف آن بهویژه هنرهای سنتی و صنایعدستی از
دیبرخورداراستکهباتوجهبهموادومصالح،ارزشافزوده،ظرفیتو

ظرفیتباالیاقتصا
هایتوانمندسازیواشتغالبهعنوان


ترینوبهترینمحرک

بازدهیباال،درنگاهاولیکیازمهم
شود.اگرچهبرخیبراینباورندکهاینگونهازارزش


شغلاصلییاشغلجانبیمحسوبمی
هااثریراخلقمیکند،


هایمعنویکههنرمندبااتکابهآن

زیرساخت
هاکاستهمیشود،


آن
خودیخود قابلیت درآمدزایی دارد (شش جوانی.)۱4 :۱۳۹۱ ،

موجب ماندگاری میشود و به
درواقعدریکنظاماجتماعیمتعادل،روندتأثیرپذیریمحصوالتفرهنگیوهنریازساختار
اقتصادی و عکس آن بهنحوی است که هنر و محصوالت آنرا با نظامهای اقتصادی تطبیق
دهند؛بنابرایننمیتوان


کنندوخودرابااینمحصوالتوفقمی

هاهمتغییرمی
میدهند.نظام

میانوابستگیهنرواقتصادمرزیمشخصدرنظرگرفت؛چراکهبدونحمایتهایاقتصادی،

رشدآثارهنریامکانپذیرنیست .

دلیلتغییرالگویزندگیوروابطاجتماعیعشایربختیاریویکجانشینیبهخاطر

امروزهبه
هایشهریبیمآنمیرودکهتاچنددهۀ


محرومیت،تأمیناجتماعی،بیکاریجوانانوجاذبه
هانباشد؛درصورتیکهبرایتقویتاینبخشازجامعهوجلوگیریاز

دیگراثریازدست 
بافته

توانازهنرهمینبافتههابرایتوانمندسازیورونقاقتصادی


ها،می

درمیانآن
فقروبیکاری
حداقل در جامعۀ مولد آن استفاده کرد؛ بنابراین اگرچه امروزه جمعیت عشایر کاهش یافته
بافتهها)دارندکهبا
دستی(دست 


است،همینتعداداندکنیزسهمبسزاییدرتولیداتصنایع
رنگشدن دیگر جنبههای درآمدزایی مانند دامداری ،یک
توجه به تغییر الگوی سکونت و کم 
فرصت و ضرورت اقتصادی برای این جامعه محسوب میشوند؛ هرچند در این میان برخی
شناسی)روبهزوالگذاشتهاست،برخی


هابهدالیلمختلف(رقابتی،کاربردیوزیبایی

بافته
دیگر هنوز از استقبال نسبی برخوردارند و میتوان آنها را بهعنوان یک فعالیت مناسب
شدنیااقتصادیسازی


اقتصادیدرنظرگرفت.درنتیجهازآنجاکهدرزندگیمعاصر،اقتصادی

بافته هایکاربردیعشایربختیاریدر ۱۱۳...
تبیینعواملمؤثربراقتصاددست 


عناصر فرهنگی و هنری جوامع مختلف ،پدیدهای درخور توجه است و زمینهساز پیشرفت
انسانی و غیرمادی در کنار رونق اقتصادی میشود ،زایش حتی یک شغل جدید در حوزۀ
رود.همچنیناگرعمدهترین


شمارمی

فرهنگوهنرایرانی،دستاوردیاقتصادیواجتماعیبه
ویژگیدرفراینداقتصادیککاالیمفیددرسهموردمیزاناشتغال،میزانخودکفاییومیزان
بافتههایبختیاری
)،دست 

بازدهیباالدرنظرگرفتهشود(ایرانیکرمانیوهمکاران86:۱۳۹۱،
هاتوجهشدهاست،بهدرستی


گیرندکهمتأسفانهکمتربدان

درشمارکاالهایاقتصادیقرارمی
اندووضعیتنامطلوبیدراقتصادشانبهوجودآمدهاست؛


وریقرارنگرفته

موردحمایتوبهره
بنابراینازآنجاکهبرایتقویت ورونقمحصوالتفرهنگی و هنری،شناخت عواملمؤثر بر
بافتهها از اقتصاد هنر منشعب میشود که مانند
اقتصاد آنها انکارناپذیر است و اقتصاد دست 
سایرشاخههایاقتصادبا نظام تولید ،توزیع و مصرفمرتبطاست،توجهبهاینسهحوزهالزم

است .در این پژوهش به این سؤاالت پاسخ داده میشود .۱ :عوامل مؤثر بر اقتصاد
هایکاربردیعشایربختیاریوابستهبهحیطههایتولید،توزیعومصرفدروضعیت

دست 
بافته

بافتههایکاربردیعشایر
پذیریتوسعۀاقتصادیدست 


.راهکارهایکاربست
موجودکداماند؟2

بختیاریچیست؟ 

پیشینۀ پژوهش
بهصورت بررسی جداگانۀ یک دستبافته یا
بافتههای بختیاری ،پژوهشهایی  
در زمینۀ دست 
ایازآنهاانجامشدهاست،مانندمقالۀکیانیاجگردی،زکریاییکرمانیو


طورکلیمجموعه

به
بافتههایعشایربختیاریدرسبک
هایمرتبطبادست 


واکاویآسیب
معمار()۱۳۹۹باعنوان«
آسیبهای حاکم بر

زندگی معاصر با تکیه بر آرای پیر بوردیو» که به واکاوی مهمترین
آنها در سبک زندگی امروزیپرداختهاست.مقالۀ
بافتههایبختیاری در ارتباط با مصرف 
دست 

مطالعۀساختاریومحتوایینمکدانهایبختیاریباتأکیدبرطرحو

افروغ()۱۳۹7باعنوان«
دانهایبختیاریپرداختهاست.
شناسیوزیباییشناسینمک 

کهبهتحلیلمؤلفههایفن

نقش»
مقالۀ کیانی ،زکریایی کرمانی و ابراهیمی علویجه ( )۱۳۹5با عنوان «مطالعۀ مردمشناسی
وریسبافیعشایربختیاری»کهوریسبافیعشایربختیاریراازنظرفنشناسی،زیباشناسیو
شناسیمطالعهکردهاند.مقالۀ«مطالعۀروابطساختاریتاچهو


کارکردشناسیبارویکردمردم
وبختیاریبارویکردانسانشناسیهنر»ازکیانی()۱۳۹5کهبااستفادهاز

نمکدانچهارمحال
هابهویژهنمکدانبررسی
بافته 
شناسیهنر،رابطۀساختاریتاچهرابادیگردست 


رویکردانسان
مقدمهای بر زیباشناسی نقش و رنگ

کرده است .مقالۀ ابراهیمی ناغانی ( )۱۳۹۳با عنوان «
گلیمهای عشایر بختیاری» به ممیزههای زیباشناسی مطرح در نقش و رنگ گلیم عشایر
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گبههای
مایههای گبه در ایل بختیاری»  
نقش 
بختیاری میپردازد .علوی ( )۱۳8۹در مقالۀ « 
خورجینوگونههایمختلف

بختیاریرابهلحاظنقشورنگشناساییکردهاست.درمقالۀ«

آن در استان چهارمحالوبختیاری» نوشتۀ کبیری ( )۱۳88خورجین بهلحاظ کاربرد ،ابعاد و
نقوشمتداولدرآنبررسیشدهاست.همچنینمیتوانازکتابهایتناولیباعناوینگبۀ

)،تاچههای

)،جلهایعشایریوروستاییایران(۱۳77

هنرزیرپا(،)۱۳8۳نمکدان(۱۳8۰
بختیاری()۱۳77ونانونمک()۱۳7۰نامبرد .
درخصوص اقتصاد بافتههای قومی و عشایری پژوهشهایی صورت گرفته است ،مانند
تحقیقاتافروغشاملپایاننامۀمقطعدکتریباعنوان «تأثیررنگ،طرح،نقشوفنونبافت

بافتههای قشقایی با تأکید بر دو کانون اسکان گلافشان و چشمه رحمان
دست 

بر اقتصاد
بافتههایعشایری(قشقایی) با
دردست 

(،)۱۳۹5مقالۀ«اقتصاد خالق و کارآفرینی بومی هنر
تأکید برقالی قشقایی(،)۱۳۹4مقالۀتوسعۀ هنری و اقتصادی فرش ایرانی و عشایری با تمرکز
فتههای
بر خالقیت و جوهر اصالت ( .)۱۳۹4مقالۀ تیرگر ( )۱۳۹5با عنوان«اقتصاد هنر در با 
ویژهمعطوفبهاقتصادفرشدستبافتبودهاند.اما مرور پژوهشهای


ومطالعاتیکهبه
عشایری»
بافتههای بختیاری بیشتر در پی
صورتگرفته مؤید این نکته است که جستارهای مرتبط با  
معرفی ،زیباشناسی ،درک معنا و مفهوم ،فنشناسی یا کاربرد آنها بودهاند و به اقتصاد
بافتههایکاربردیعشایربختیاریکمترتوجه
طورخاص،دست 


هایقومیوبه

محصوالتگروه
شدهاست؛تاآنجاکهنگارندگانپژوهشیمتمرکزدراینبارهنیافتند.بهنظرمیرسدتحقیقاتی

ازایندست،حلقۀمفقودۀاقتصادومحصوالتفرهنگیوهنریباشند.


چارچوب مفهومی
ایدۀ رویارویی اقتصاد و هنر برای بار نخست بهوسیلۀ «جان کنت گالبرایت» در سال ۱۹6۰
بیشتربه دلیلنظراتشدربارۀتوسعۀاقتصادیدرکشورهایجهانسوممعروف

مطرحشد.وی
شدهونحوۀتفکرشمتأثرازدیگراقتصاددانبزرگقرنبیستمیعنی «جانمیناردکینز»است.
«لیونل رابینز» نیز اولین اقتصاددان بریتانیایی عصر مدرن بود که در سال  ،۱۹6۳نقش
هاوگالریهایهنریتحلیلکرد.


اقتصادیدولترادرحمایتازهنروکمکمالیبهموزه
حال،اگریکنقطۀمبدأبرایشکلگیریحوزۀاقتصادهنردردورۀمعاصربتوانمعرفی


بااین
کرد،کتابهنرهاینمایشی -تنگنایاقتصادی ازویلیامبامول وویلیامبووناستکهدرآن،
ایاصلیازهنربهشکلنظریوتجربیبررسیشد.یافتههایاینکتابنشاندادچگونه


شاخه
توانددرمسیریکیازحوزههایموردعالقۀانسانمفیدباشد.ازآن


هایعلماقتصادمی

آموزه
زمان ،در حوزۀ اقتصاد هنر بهطور رسمی ،انجمن (از سال  ،)۱۹7۳ژورنال علمی (از سال

بافته هایکاربردیعشایربختیاریدر ۱۱5...
تبیینعواملمؤثربراقتصاددست 


 )۱۹77و همایش بینالمللی (از سال  )۱۹7۹راهاندازی شده است .بهطورکلی اقتصاد هنر،
جنبههای اقتصادی تولید ،مصرف ،عرضه و تقاضای محصوالت فرهنگی و

دانشی در تبیین
قیمتگذاری آثار هنری ،گردشگری هنری و ...است .درواقع هر چیزی از جمله آثار

هنری،
فرهنگیوهنریقومی که قابلیت واردشدنبه عرصۀ مبادالت ،عرضه و تقاضاداشتهباشد،یک
کاالی اقتصادی محسوب میشود .گروههای حاضر در سیر تولید ،توزیع و مصرف یک اثر
نمایشگاه،موزهها

هایینظیرگالریها،


)،واسطه
فرهنگیوهنری،شاملهنرمندان (تولیدکننده
و( ...خریدوفروش) ،مردم (خریداران و مخاطبان هنر) و دولت (ارتباطات بینالمللی ،آموزش
هایتشویقیو)...میشوند؛اگرچهارتباط میان اقتصاد و هنر فقط به مسائل

دانشگاهی،سیاست
فرهنگی،انتخابهای ذوقی ،ترجیح

جنبههای اجتماعی مانند تقاضای

اقتصادی مربوط نیستو
مصرفکننده و ...را نیز دربر میگیرد (گینزبرگ و تراسبی .)۱6 :۱۳۹2 ،درواقع آنچه هنر و

کهتمامواقعیتهای اجتماعی و افراد را به

میدهد ،مقولۀ فرهنگ است
اقتصاد را کنار هم قرار 
بهمثابۀ یک کاالی فرهنگی موردتوجه قرار گیرد ،این
میکند .دراینمعنا،اگر هنر 
هم متصل 
میکند .درواقع
کاالی فرهنگی دارای ارزش و بهایی است که مقدار آن را اقتصاد تعیین 
میدهند؛ یعنی از یکسو فرهنگ
جریانهای فرهنگی در یک زیست-محیط اقتصادی رخ 

رفتاریانسانها در یک گروه

هابهمثابۀ الگوی
ورسوموارزش 

تواندمجموعهایاز عقاید ،
آداب


می
فعالیتهای انسانی باشد که حاصل آن ،تولید محصوالتیخالقانه

باشدوازسویدیگرمیتواند

است (تراسبی .)2۹-22 :۱۳8۹ ،بهطور خاص اقتصاد هنر به روشی اشاره دارد که نخست
میتواند هنرمند رادرشناساندناثروامرارمعاشیاریدهدودوم،بهترویجآنهنردرسطح

جامعهوایجاداشتغالکمککند(ششجوانی .)5:۱۳86،
پدیدهای استکهبرایمصرف نیاز به حمایت جامعهو دولتداردوازسوی

درواقعهنر
سیاستگذارانوبرنامهریزانباشد .

دیگرمعیشت هنرمنداننیزبایدموردعنایت

روش و میدان پژوهش
گرفتهاست.تحلیلدادهها

اینمقالهدرچارچوبپژوهشکیفی،بهشیوۀتوصیفی-تحلیلیانجام
کهبااستفادهازمصاحبهها،دادهها

یاتماتیکصورتگرفتهاست؛به 
نحوی

برپایۀتحلیل مضمون
شباهتهای معنایی و ماهیتی کدگذاری شدند .با شناسایی عوامل دخیل در اقتصاد

بر مبنای
تفسیرمقولهها(کدها) و ارائۀ راهکار،

بافتهها،موقعیتکنشاقتصادی تبیینشدو درنهایت،
دست 

با تأمل در روابط بین مقوالت صورت پذیرفت .دراینراستاگردآوریاطالعاتازطریقمشاهدۀ
مشارکتی،دادههایبصری،اسنادومدارکومصاحبۀبازصورتگرفت .
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پژوهش
۱۱6
جدول  .1فهرست سؤاالت مصاحبه
سؤاالت

ردیف
۱

هایعشایربختیاریرامیشناسید؟

کدامیکازدست 
بافته

2

بافته ها دیگر مانند گذشته از حجم تولید ،توزیع و مصرف برخوردار نیستند؟
چرا امروزه این دست 
(دالیلآسیبزننده)

۳

هاوتبلیغاترادرمعرفیوتوسعۀاینمحصوالتبهچهصورتمیبینید؟


نقشرسانه

4

هایبختیاریچهتأثیر هایمثبتومنفیبردرآمدخانوارهایعشایر

ست 
بافته
تولید،توزیعومصرفد 
واقتصادمنطقهدارد؟

5

نقش بسترهای اجتماعی و فرهنگی را در معرفی و توسعۀ اقتصادی این محصوالت به چه صورت
میبینید؟


6

نقشبازاررادرتوسعۀاقتصادیاینمحصوالتبهچهصورتمیبینید؟

منبع:نگارندگان 

میدان موردبررسی پژوهش ،تعدادی از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری بهمثابۀ
هاوپراکندگیاینآثاردربازارهایاصفهانبهعنوانشاخص

مناطقتولیدومصرفدست 
بافته

شدهوازشیوۀگلولهبرفی


صورتهدفمندانجام

گیریبه

عرضهوتقاضااست.براینمدار،نمونه
گیریغیراحتمالیبهرهگرفتهشدهاست.حجمنمونهها۳4نفر


هاینمونه

عنوانیکیازروش

به
و در گروههای تولیدکننده (تولیدکنندگان عشایر بختیاری) ،عرضهکننده (کسبه و فعاالن
بافتههای عشایر بختیاری) ،مصرفکننده (نمونههای عامی) و
اقتصادی در زمینۀ دست 
کردۀدانشگاهیدررشتههایمختلفومرتبطباحوزۀپژوهش


هایتحصیل

ظران(نمونه
صاحبن

وفعاالندرحوزههایاجرایی،اقتصادی،فرهنگیوغیره)است .

مفهوماعتباردرتحقیقاتکیفیازوجوهمختلفیمانندقابلیتاعتباریاباورپذیری،قابلیت
پذیریبهکاررفتهاستکهدراین


اطمینان
انتقالیاانتقالپذیری ،قابلیتتأییدیاتأییدپذیریو
بین بیشتر انتقادات به بحث اعتبار (روایی) و اطمینانپذیری (پایایی) این تحقیقات مربوط
میشود.دراینراستااینپژوهشازمسیرهایزیراستفادهکردهاست .

اعتبارسنجی برمبنایمعیار اشباع اطالعاتی و بسندگی موضوعی است؛یعنی هنگامیکه
مطلب جدیدی وجود نداشته ،مصاحبهها و حجم نمونه خاتمه یافته است .در منابع علمی،
انجام  ۱2تا  ۱8مصاحبه را بهمنظور دستیابی به اشباع اطالعاتی کافی میدانند (بازرگان،
.)۱۳۹7در این پژوهش،این امر دیرتر حاصل شدوپس از انجام  ۳4مصاحبه ،محققان به
اشباع نظری رسیدند .
اطمینان پذیری براساس استفاده از چند پژوهشگر با جنس و سن متفاوت و مشاهده و

هایمختلفتأمینشد.بهعالوهبرمبنایروشکدگذاریمجدد2۰،


هاوزمان

مصاحبهدرمکان

بافته هایکاربردیعشایربختیاریدر ۱۱7...
تبیینعواملمؤثربراقتصاددست 


بهوسیلۀپژوهشگردیگریکدگذاریشدندوازطریقفرمولاسکات،ضریب
درصدازدادهها  

توافقزیرمشخصشد .


جدول  .2حجم نمونهها

نمونهها

تولیدکننده

عرضهکننده




شهر یا

کد

مصاحبهشونده

جنسیت

خصوصیات

۱

قبادنیک

زن

ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀبارزی،
کوچنشینتاسال،۱۳65هفتادساله


روستای
باغانار

2

احمدی

زن

ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀمیالسی،
کوچنشینتاسال،۱۳67چهلساله


روستای
میالس

۳

جلیلی

زن

ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀجلیلی،
،چهلوپنجساله

کوچنشینتاسال۱۳7۰


روستای
شش
بهره

4

طالاحمدی

زن

ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀمیالسی،
وششساله


نشین،بیست

کوچ

روستای
میالس

5

مرادی

زن

ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀمرادی،
وپنجساله
،سی 
کوچنشینتاسال ۱۳7۳


روستای
مردانی

6

جلیلپیران

زن

ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀجلیلی،
وششساله


نشین،پنجاه

کوچ

روستای
شش
بهره

7

خلیل
طهماسبی

زن

ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀخلیلی،
شصتوپنجساله

کوچنشینتاسال،۱۳8۰


روستای
خلیلآباد


8

چپنویس


مرد

تولیدوفروشفرش،پنجاهودوساله


اصفهان

۹

استادانفر

مرد

وهشتساله


فعالاقتصادیحوزۀفرش،چهل

اصفهان

۱۰

آقاجانی

مرد

بافتههایعشایر
گردست 


فروشندهومرمت
ایران،پنجاهوچهارساله


اصفهان

۱۱

رضایی

مرد

فعالاقتصادیحوزۀفرشوگلیم
وهشتساله


بافتبختیاری،سی

دست

اصفهان

۱2

صیرفیان

مرد

رئیساتحادیهصنفتولیدکنندگانفرش
بافتاصفهان،پنجاهوهفتساله


دست

اصفهان

۱۳

آقاجانیان

مرد

وپنجساله
فعالاقتصادیحوزۀفرش،چهل 


اصفهان

۱4

محمودیان

مرد

دیحوزۀبافتههایبختیاری،

فعالاقتصا
شصتساله


اصفهان

روستا

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
۱۱8
ادامه جدول  .2حجم نمونهها
نمونهها

مصرفکننده

صاحبنظر

شهر یا

کد

مصاحبهشونده

جنسیت

خصوصیات

۱5

علوی

مرد

حوزوی،هجدهساله


شهرکرد

۱6

صفری

زن

کارشناسیگرافیک،بیستوششساله


اصفهان

۱7

احدیپرست

مرد

دانشجویکارشناسیمعماری،بیستساله

اصفهان

۱8

بیدرام

مرد

طلبه،بیستساله

اصفهان

۱۹

رنجبر

مرد

وششساله


دیپلمریاضی،بیست

فوق

شهرکرد

2۰

رحیمی

زن

وهشتساله


کارشناسیزبانانگلیسی،بیست

اصفهان

2۱

مرادی

مرد

وپنجساله
دیپلمحسابداری،بیست 


شهرکرد

22

ابراهیمی
علویجه

مرد

بافتهها،
دکتری،فعالحوزۀفرشودست 

وپنجساله
سی 


اصفهان

2۳

حسینی

مرد

کارشناسمعماری،طراحومدیرشرکت
دکوراسیونداخلیزاگرسدراستان
وپنجساله
چهارمحالوبختیاری،سی 


شهرکرد

24

محمدی
میالسی

مرد

مهندسمعمار،طراحدکوراسیونداخلی
شرکتپویادراستانچهارمحالوبختیاری،
وهشتساله


سی

شهرکرد

25

زمانی

مرد

دانشجوکارشناسیطراحیصنعتی،
وهشتساله


بیست

اصفهان

26

قاسمی

مرد

دانشجویکارشناسیطراحیصنعتی،
سیساله


اصفهان

27

حالتی

مرد

وسهساله
کارشناسیطراحیصنعتی،بیست 


اصفهان

28

راعی

مرد

وهفتساله


اسیارشدمعماری،بیست
کارشن

اصفهان

2۹

رحیمی

مرد

کارشناسرشتۀفرش،بیستوچهارساله


اصفهان

۳۰

برزگر

مرد

کارشناسرشتۀفرش،بیستوچهارساله


اصفهان

۳۱

مرادی

مرد

کارشناسیارشدهنراسالمی،سیساله


اصفهان

۳2

غالمی

مرد

دانشجویکارشناسیارشدمرمتآثار،
وهفتساله

بیس 
ت

اصفهان

۳۳

مؤمنی

مرد

دانشجویکارشناسیارشدمرمتآثار،
وپنجساله
بیست 


اصفهان

۳4

جعفری

مرد

ونهساله
کارشناسیارشدمرمتآثار،بیست 


اصفهان

منبع:نگارندگان

روستا

بافته هایکاربردیعشایربختیاریدر ۱۱۹...
تبیینعواملمؤثربراقتصاددست 
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پژوهش
۱2۰

بستر اجتماعی دستبافتههای کاربردی عشایر بختیاری
کنشهای اقتصادی در بستری فرهنگی-اجتماعی شکل میگیرد،

با توجه به اینکه فعالیتها و
میتوانند عوامل مؤثر بر هدایت افرادو گروههای قومی بهسمت
سرمایههایفرهنگی و اجتماعی 
باارزشهایآنها دارد؛بنابراینابتدابایدویژگیهای

مشاغل خاص باشندکه همسویی بیشتری
عشایربختیاریکهاساساًریشهدرمحلسکونتوخصوصیاتمشترکبختیاریهادرطولزمان
ها،باورها،سنتهاوآدابو


دارد،موردتوجهقرارگیرد.الگویسکونتروستاییوعشایری،ایلراه
هایاجتماعیبختیاریهایاستانچهارمحالوبختیاریاست.درواقعیکی

رسومازجملهویژگی
ازوجوهاجتماعیایناستان،ایالتموجوددرآناست؛ایالتیشاملبختیاری،قشقایی،جرقویهو
بویراحمدسفلیکهبزرگترینآنهاراایلبختیاریدردوشاخۀهفتلنگوچهارلنگتشکیل
میدهد.هرایلبهچندطایفهوهرطایفهبهچندتیرهوهرتیرهبهچندتشوهرتشبهچند

شود.ساختارایلیدرشاخههای


بوبهچندخانوارتقسیممی
کربو(اوالد،مال)ودرنهایتهرکر
هفتلنگوچهارلنگمتفاوتاست.هفتلنگ،خودبهپنجبابوهرباببهچندطایفهوچهار
لنگبهچهارطایفۀمستقیمتقسیممیشود(بلوکباشی .)74:۱۳82،


نمودار  .1ساختار اجتماعی و سیاسی ایل بختیاری
منبع :نگارندگان
جدول  .3ساختار ایلی بختیاری
ایل بختیاری
هفت لنگ
چهار لنگ

بابادیباب،بهداروندباب،دورکیباب،دینارانیباب،سهدهستانیباب
محمدصالحی،ممیوند(زلقی)،موگویی،کیانارثی

منبع:نگارندگان 

نها و نواحی
مردمان بختیاری بیشتر بهصورت کوچنشینی زندگی میکردند و بین استا 
زاگرسمیانی،کوچافقیوعمودیداشتندکهبهمرورزمانازجمعیتعشایریکاستهوبه

مردم شهرنشین و روستانشینان افزوده شد (عسگری سوادجانی و همکاران.)25۰ :۱۳۹4 ،
امروزهایلبختیارییالربزرگتحتتأثیرتحوالتسیاسیواقتصادیکشورمانندیکجانشینی،
ا شتغال،مهاجرتواسکاندرشهرهاوروستاهاقرارگرفتهوبنیانهایاجتماعیاقتصادیآن

بافته هایکاربردیعشایربختیاریدر ۱2۱...
تبیینعواملمؤثربراقتصاددست 


هایقومیوقبیلهایخودقرار

دگرگون شدهاست،اماهمچنانتحتتأثیرآدابورسومونظام

دارد .بختیاریها بهلحاظ سیاسی متحد ،از نظر اقتصادی سختکوش ،بهلحاظ اجتماعی دارای
روابط  وسیع قومی و بومی و از نظر فرهنگی اصیل و متنوع در آیین ،لباس ،بازی محلی و
بافتههامؤثربودهاست .
دستینظیردست 


گیریصنایع

دستیهستندکههمگیبرشکل

صنایع
میتوان گفت یکی از ویژگیهای بارز بختیاریها داشتن ارزشهای اجتماعی و فرهنگی

بافتهها است که کمتر توانستهاند به یک الگوی کنش اقتصادی موفق در روابط
مانند دست 
بافتههای عشایر بختیاری در نظام فنی ،اقتصادی،
اجتماعی امروزی برسند .درواقع دست 
اجتماعیوفرهنگی،ازلحاظتنوعشیوۀبافت،تنوعمحصوالت،تعددمصرف،تنوعقیمتو
شیمحسوبمیشوند.خصایصکنشیدر

تعددرقبا،یکعنصراساسیودارایخصایصکن
هاباگذرزمانبه مثابۀیکنمادونشانهبهالگویینسبتاًپایداراعضایجامعۀهدف


میانانسان
بافتههای کاربردی در میان عشایر بختیاری و جامعۀ امروزی) تبدیل
(نظیر استفاده از دست 
میشود؛ بنابراین ویژگیهایی نظیر خاص و منحصربهفرد بودن ،پایداری و پویایی بهعنوان

ایاستبنیادیکهدرجامعههممیتواند


هایاقتصادی،مسئله

گونهکنش

هایبارزاین

نشانه
معرفگروههدفباشدوهمداللتبرموفقیتآنهاداشتهباشد،امادرخصوصکنشاقتصادی

گیریهایاجتماعی،
درقالب 

بافتهها،شکستوافتشدید،ریشه
عشایربختیاریدرامردست 

فرهنگی و فنی آنها دارد که نتوانستند در عین قرارگیری در درون شبکهای از روابط و
مناسبات غیررسمی مانند روابط اجتماعی مبتنی بر شبکۀ قومی ،پیوندهای درونگروهی و
هایتولیدکنندهوعرضهکننده،موفقیتدر یکفضای


فامیلیوساختارهایرسمینظیرگروه
اقتصادیراداشتهباشند .

زمینههای اقتصادی دستبافتههای کاربردی عشایر بختیاری
شاخهای از اقتصاد هنر میتوان دو دستۀ

بافتهها بهمثابۀ
دست 

با درنظرگرفتن اقتصاد
سیاستهای اقتصادی مرتبط با حوزههای تولید ،توزیع و مصرف را که کمتوجهی به آنها

تهها را رقم زده است ،برشمرد .۱ :سیاستهایی که از طریق حمایت درون و
شکست باف 
گروهی،شبکۀروابطخویشاوندیوزادگاهی،اشتغالزایی و کارآفرینی،آنهارا بهسمت


برون
.سیاستهاییکهازطریقمشتریمداری(درقیمتوسلیقه)،ارائۀ

موفقیتسوقمیدهد؛2

خدماتبههنرمندانتولیدکننده،تولیدکاالهایباکیفیت(نوعوکیفیتمواداولیه،کیفیتو
ظرافتبافت،عیوبحینتولیدوپسازتولید)،ارائهومعرفی،بازاریابی،برندسازی(جغرافیایی
یابی،پیروزیرادرمواجههباسایررقباتضمینمیکند.براینمدار،آنچه


وفردی)وموقعیت
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دادنپیوندروابطضعیفوقویآنهادرحوزۀفعالیت


ینعواملدرنشان
مهماست،تحلیلا
اقتصادیاست .

نقش ساختار شبکهای ارزشهای قومی و کارآفرینی
هایعشایربختیاری،بهارزشهایمحلی،خویشاوندیوتالش

دروضعیتموجوددست 
بافته

مایههایموجودوروابطاجتماعی
برایایجادشبکۀاجتماعیقویوکارآمدازطریقتقویتسر 
بافتهها توجه نشده است.
درونگروهی برای ایجاد توسعۀ کسبوکار جدید درخصوص دست 

هابهویژهدربینگروه موردمطالعه،امکانانباشت
درواقعدرزمینۀروحیهوتحرکبختیاری 

ایایحاصلازآنهانادیدهگرفته

هاوانتقالوبهرهبرداریازمز


هاوعالقهبهبافته

تجربه،ارزش
شده است؛ درصورتیکه یکی از وجوه مثبت اجتماعی و اقتصادی این محصوالت ،قومی و
بودنودرنتیجهاقتصادمقاومتیحاکمبرآناستکهموجبمیشودبافتۀتولیدی،برای


بومی
تولیدکننده و مصرفکننده اقتصادی باشد (بیشتر مصاحبهشوندگان) که با تعامل زمینههای
بافتهها ابتدا در
اقتصادی و اجتماعی کارآفرینانه و مرتبط با خاستگاههای این دست 
چارچوب های اجتماعی فرهنگی شهر خود و سپس در چارچوب نهادی اقتصادی کشور یا

شهرهای دیگر قابلتأمل است و میتواند اجازۀ رشد کنش متقابل اقتصادی را در مقیاس
عبارت دیگر ،شبکۀ روابط قومی،

فعالتر در شرایط تحریم و فشار شکل دهد .به 
بزرگتر و  

دستداشتنیکعاملفرهنگی
هادرقالبروابطسنتیبادر 


خویشاوندیوهمسایگیبختیاری
بافتهها)،ازطریققرارگیریدرفضایاجتماعیواقتصادیجدیدمیتواندبه
واجتماعی(دست 

موفقباصورتبندیجدیدتبدیلشودکهامروزهازآنغفلتشدهاست .

یکشبکۀاجتماعی
زنگلودورابختیاریازهمونقییمازبافنوکارکردنعیبشوننیوبی،بافینکارسختیه

«
وهرکینیتره ایکاراکنه،اماموازبچیییادشگرفتیمواالنمفقطایتریمایکاراانجام

(مصاحبهشوندگان .)7-6

بیم»
«االن در همین شهرکرد نسبت به قبل خیلی کمتر از دست بافتههای ایلی استفاده
میکنیم .اصالً دیگه مثل قبل نیس .البته هستن کسایی که طراحی کل دکوراسیون

خونههاشونحتماًبههمونحالتاصیلوقدیمیازمامیخوانکهماهمقسمتیازخونه

رو با نشانهای ایلی مثل فرش دستبافت ،مفرش،وریس و ...تزئینمیکنیم ،اما نمیشه
گفتمشتریخاصیدرزمینۀدکوراسیونمرتبطداریم.ایندرصورتیهکهمافقطاگراز
آریموکلیهممیرنسر


هااستفادهکنیم،کلیپولدرمی

کاررفتهدراینبافته

هایبه

طرح
(مصاحبهشوندگان .)24-2۳

کاردرستوحسابی»

وبیشماندگاربشه،ازیک

هابینبختیاری 
هاکم

شهدست 
بافته


اونچهبیشازهمهباعثمی
«
شونبهیکسریباورها،رسوموارزشهایقومیهکهسالیانسالبینشونبوده


طرفعالقه

بافته هایکاربردیعشایربختیاریدر ۱2۳...
تبیینعواملمؤثربراقتصاددست 


بودنبافتههاستکهباتوجهبهاینکهامروزهمثل


وهستوازطرفدیگههمبحثکاربردی
ده ایازشوننمیشه،ازآموزشمادریبهدخترشیابرحسبعالقۀافرادبهشون
قبلاستفا 
توجه میشه؛ درصورتیکه ایدههای خیلی خوبی برای بهرهوری از بافتهها وجود داره که
حداقل بین خود بختیاریها میتونه به یه فعالیت اقتصادی مشترک برسه»
(مصاحبهشوندگان .)۳۰-2۹-22


نقش حقوق بافنده و قیمت فروش
میشود
محسوبمیشوند؛یعنیچیزی که تولید 

بافتهها از منظر اقتصادی،کاالی فرهنگی
دست 

بافتهها ،تفاوت موجود
تا به مصرف برسد.در شرایط حاضر،یکیازعواملمؤثربرکیفیتتولید 
آنهابا شرایط اقتصادی حاکم بر دیگرصنایع تولیدی کشور است.
بینقوانین حاکم بر اقتصاد 
نداردودراینبین،بهاعتبار

کههزینههابا درآمدحاصلاز آن ارتباط مستقیم و منطقی

به 
نحوی

ها،حقوقدریافتیهنرمندبهمثابۀمهمترینعاملدرزمینۀتولید،تمامیوجوهکیفیت


مصاحبه
بافتهراتحتتأثیرقرارمیدهد :

سیکهایماپیلزیادیدستمونونیگیره.بیشترفرش،گلیم

«همۀبافتیلایمافروشینیسه
شونمثلوریس،سفرهیامحفظههاراسیخومون


یاگبهکهفروشایرهایبوفیم،بقیه
(مصاحبهشوندگان .)5-2

استفادهایکنیم»

بیشتر دستبافتیلی که از قییم ایما رسیده استفاده ایکنیم یا به کسلی که دنبالش
« 
ایگردند ایفروشیم به غیر فرش ایبوفیم که بفروشیم ،بقیه بافتیل ای زمونه کسی

(مصاحبهشوندۀ .)4-۳

نیخاشون»
بیمهکهنیوریم،صبحتاشووقتمونوایگرهفرشوگلیمبافیم،پیلزیادیهمبموننیدن.

«
(مصاحبهشوندگان .)7-4-2

امابازمخداراشکرایکنیم»

دهندهوسرمایهگذاررادرتولیداثرهنریمشخص


جایگاهسفارش
حقوقهنرمندبهوضوح

هایاقتصادیاغلبتعیینکنندۀاینهستندکهچهچیزیتولید


واقعیت
کردهاست؛چراکه«
میتوانگفتفعالیتبسیاریازبافندگان
شودوبهدستمخاطببرسد»(ولف .)۱85:۱۳87،
دراینعرصهصرفاًبااتکابهاقتصاد و درجهتارائهوفروشدربازاراستوهنرمند برای
معیشتخوددرتولیداتشبیشترنیازهایاقتصادیرادرنظرمیگیرد؛زیرااینقشرنسبتبه
تریقراردارندوورودبهبازاروفرصتبرایبهرهوریاقتصادی


دیگراندرسطحاقتصادیپایین
ازآثارشاندارایمحدودیتاست.درواقعوقتیمسئلۀتأثیرمستقیمبرارزشبازاریمحصوالت
هنریپیشمیآید،تولیدکنندگانآنازاهمیتکمتریبرخوردارند .

عامل دیگر ،مسئلۀ قیمت این محصوالت در حیطۀ مشتریمداری است که از یک سو
وکارمیتوانندقیمتوسودمربوط


وسیلۀعرضهوتقاضاتعییننشدهاستوصاحبانکسب

به
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بهاینمحصوالترابدوندرنظرگرفتنارزشهایواقعیاجتماعیوفرهنگیتعیینکنندواز

سویدیگر،عموماًاولویتخریداراندرخصوصقیمتاثرنسبتبهمحتوایآنتفاوتمعناداری
بافتهها به دو گروه
بهطور اخص ،دست 
طوریکه مصرفکنندگان محصوالت هنری و 

دارد؛ به
خریدبافتهها

میشوند.۱:مصرفکنندۀ بالفعلکه خود انگیزۀکافی در صرف هزینه برای
تقسیم 
مصرفکنندۀ بافتهها میشوند؛ یعنی

را دارد؛  .2افرادی که تحت شرایطی خاص متقاضی و
عواملیمانندنداشتن استطاعتمالیمانعدستیافتن به چیزهایی است که بدانتمایل دارند.
میکنند .در اینجا موضوع
درنتیجه از میان چند انتخاب ،گزینۀ متناسب با درآمد را انتخاب 
خریداریشده کهمعموالًبر

مطلوبیتمطرحاست؛یعنیمیزان رضایت افراد در مصرف کاالی
مصرفکنندهدرتالشبرای

مبنایاصل مطلوبیتیافایدۀ نهایی (درآمد حداقل ،خرید حداکثر)،
استفادۀکاالیی است که از هزینۀ کمتر برخوردار باشد(.)Heilbrun, 2011: 81درنتیجهخرید
تعدادبیشتریازآثارمشابهیاارزانقیمتصنعتیوبراساسمحتوایارزشیآننیست،بلکه

صرفاً با توجه به قیمت مناسب و پایین این محصوالت است؛ بنابراین تعداد معدودی از
بافتههاهمواره
طورکلیانگیزۀمشتریدرموردمصرفدست 


کنند.به
خریداراناقدامبهخریدمی
بهعواملیمانندقیمتکاال،ثروتمشتری،قیمتمحصوالترقیبومیزانعالقۀمشتریبه
محصول بستگی داشته است .از طرفی برای تولیدکنندگان نیز عالوه بر هزینۀ منابع و مواد
مورداستفاده ،ارزش و هزینههای زمانی و کاری باید درنظر گرفته شود که درخصوص
بافته ها کمتر مورد توجه بوده است و همین موجب شده است در قدم اول برای
دست 

کننده،وجهیاانتظاراقتصادیازآنهاواقعیت


تولیدکنندهوخریدارودرقدمبعدیبرایعرضه
بافتهها در
نیابد .عالوه بر این ،تالشهای بسیار برای تغییر ادراک مشتری از قیمت دست 
بافتههاباکیفیتازبازارومعامالتوبیتوجهی
دارکهباحذفبسیاریازدست 


معامالتتخفیف
به ارزشافزودۀ آنها صورت گرفته است ،از دالیل اصلی نادیدهگرفتن کنش اقتصادی
هاوعالقۀمشتریبهمحصوالتمشابهمحسوبمیشود :

دست 
بافته

بافته ها گرونن ،فرش و غیر فرش ،بختیاری و غیربختیاری هم نداره.
«به نظر کالً دست 
سازگرونتربودنوهرجورمکهدلشونبخوادقیمتروشون


باالخرههمیشهچیزایدست
میذارن .برای همینم هس که همیشه این حجرهدارا و فرشفروشا پولدارن»

(مصاحبهشوندگان .)2۱-2۰-۱5

«همیشه نگرانی برای سرمایهگذاری روی چیزای هنری و صنایعدستی وجود داره؛ چون
ریسکباالییداره.شایددلیلاصلیشاینباشهکهقیمتمشخصیندارنوتشخیصاصل
وغیراصلشخیلیسخته.اگهفقطبحثزیباییواستفادهباشهکهجنسایمشابهارزون
(بیشترمصاحبهشوندگان) .

ترشمهست،مثلبافتههایجهادیوماشینی»


بافته هایکاربردیعشایربختیاریدر ۱25...
تبیینعواملمؤثربراقتصاددست 


نقش شناخت و نوع ارائه
هادرجامعۀامروزی،نقشتعیینکنندۀگروههاییکه


درزمینۀمیزانشناختومعرفیبافته
شود؛زیرامیتواننددرپذیرشآثارتغییر


ارائۀ(مدیاسیون)آثاررادردستدارند،پررنگمی
ایجادکنندودرراستایتوسعۀاقتصادی،درزمینۀاینمحصوالت،حداقلتسهیالتوامکانات
اولیهبرایبافندهیاهنرمند،امنیتبرایبازارفروشونیزافزایشسودودرآمداقتصادیرارقم
بهوجود آمده است که شأن و پذیرش محصول
بزنند .درواقع امروزه پدیدهای به نام «ارائه»  
فرهنگی و هنری را در جامعه کنترل میکند (ترابی و اکبری .)62 :۱۳۹4 ،عالوه بر این،
می توانند میزان شناخت ،درگیری و سلیقۀ مشتری را در حیطۀ موردنظر بهدست آورند و با

هویت یابیاجتماعی،بهاتخاذکاالهاییباکیفیاتزیباشناسانۀموردپسندجامعهدرجهترشد

خوددستیابند.بهواقعبیشترآثاریکهامروزهامکانقرارگیریدرزمرۀآثارهنریرادارند،

دهندۀ آن بودهاند ،اما به این مهم درمورد بافتههای

حاصل اعمال سلیقۀ مستقیم سفارش
هایسنتیکمترعنایتشدهاست.درحالیکه


موجببازتولیدوتکثیرنقوشورنگ

عشایریبه
میتوانندباحداقلخصایصزیباشناسانهتحتتأثیرمدگراییحاکمبربازارخریدوفروشقرار

گیرند یا با خالقیت و تمایل به تولید آثار متناسب با سلیقۀ مشتری همسو باشند (کیانی
اجگردیوهمکاران .)۱27:۱۳۹۹،
بافتههایبختیاری
هایزیرگویایوضعیتموجودازمیزانشناختوارائۀدست 


مصاحبه
بودهاست :
شومعرفیبافتههایقومیچهبختیاریچهکردیوقشقایییااقوام

«مادرزمینۀگستر
دیگرخیلیکمتوجهیم.خیلیازمردماصالًنمیداننداینفرشیافالنبافتهمحصولکدام

جزبازارجایدیگریبرایمعرفیآنهاوجودنداشتهوبههمینخاطر


قوماست؛چونبه
حبهشوندگان .)۱۱-۹
هامیآید»(مصا 
کمترکسیسراغآن 

«در حال حاضر سعی شده با برگزاری نمایشگاهها (بیشتر فرش دستبافت و کمتر دیگر
مندانبهبافتههایقومیرا

ها)درسطحاستانها(مثالًدرهمیناستاناصفهان)عالقه


بافته
بیشتردرجریانبگذاریمتامحصوالتیکهدربازار،درمیانکلکسیوندارهایاحتیدرمیان

بافنده هااست،درمعرضدیدوفروشقراربگیرد،امااینهمنهایتاًسالییکیدوباراست

بافتموردتوجهاست.میدانیدچرا؟چوناولینچیزیکهبعداز


کهبیشترهمفرشدست
بافتهدرذهنمردممامیرسد،فرشاست.کمترکسیکهشناختیا


شنیدنکلمۀدست
(مصاحبهشوندگان-۱2

مندی،بادیگربافتههاآشناییدارد»


داردیاصرفعالقه
تخصصی
 .)22
واسطۀدیدنبافتههاییکهتوبازارفرشومیدانامام


ازوقتیدراصفهاندانشجوشدم،به
«
بافتههایبختیاریآشناشدموازشونخوشماومد.بهفکراستفادهازشونتو
است،بادست 
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پروژۀدانشگ اهیم(طراحیمدرن،طراحیومرمت)افتادموبهنظرمخیلیجایکاردارند؛
وگرنهقبلازاینشناختیاعالقۀخاصینداشتم،اینمبایدبگمکهبهجزفرشیاگلیم،
(مصاحبهشوندگان .)۳4-2۹-25

هاشونخیلیسختپیدامیشه»


بقیۀبافته
بافترومیگید؟توخونۀپدربزرگمفرش


بافتهچیه؟همونفرشدست

منظورتونازدست
«
م،امادرستنمیشناسم


دونمبختیاریهیانه.توبازارهمدیده

بافتداریم،امامننمی

دست
(مصاحبهشوندۀ .)۱8

کهبرایچهمنطقهایه»

بافتههای عشایر بختیاری ،بستر ارائه ،آن هم هدفمند و تأثیرگذار کمتر
درخصوص دست 

هایحاکمبربسترهایارائهدهنده،جاییبینبخشدولتی


ارگرفتهاستیانظام
موردتوجهقر
و خصوصی باقی ماندهاند؛ یعنی بیشتر به بخش خصوصی در کنار واسطههایی مانند دولت،
ها،حراجیهاو...وابستهشدهاست .

نمایشگاه

نقش صادرات و تبلیغات
ازعواملمؤثردرمواجههباسایررقبا،عرصۀتوزیع،صادرات،رقابتواصولعلمیتجارتدر
بافتهها است که بهدلیل نداشتن مهارت الزم در موقعیتیابی بهدرستی
بهرهگیری از این دست 

کهتوانصادراتیپنهانشدهدراینبافتههاسببافزایشتولیدداخلی


فراهمنشدهاست؛درصورتی
بافتهها و امکان عرضۀ بهتر و بیشتر محصوالت و
و سطح اشتغال در حوزههای مختلف دست 
هایاستانوحتیکشوردرسطحاقتصادیمیشود.درواقعهر

درنتیجهباالرفتنترازپرداخت
محصولدرهرمرحلهازحیاتخود،بازاروانتظاراتمتفاوتیازسطحجامعهرابههمراهداردکه
موقعیتیابیمحصولوحمایتازآندربازاربرای

باتوجهبهتغییروآشفتگیحاکمبرمحیط ،
شمارمیرودوزمینۀتبادل

نظارت،عرضهوموضعگیریدربرابررقبایمحصولفعالیتمهمیبه

ومعاملهرافراهممیکند(مونگی.)۱4:2۰۰6،همچنیندردنیاوزندگیمعاصرکهازتبلیغات

ستعدادزیادیدراثرگذاریبرخواستههاونیازهادارد،نقش

درقالبانواعرسانههالبریزاستوا

رنگاست؛یعنیهیچنوعبرنامهایدر


هایعشایربختیاریکم
هاوبرندسازیدردستبافته


رسانه
هاوجودنداردوموجبضعف،سرخوردگیونزولدرحوزۀاقتصاداینبافتهها

جهتبازاریابیآن
شدهاست؛چراکهحمایتهایاجتماعی ،برندشدگیاجتماعیواقتصادیمیتواندبازگوکنندۀ

بخشیمؤثربروجوهکنشهایاقتصادیباشد .

هایزیرنیزمؤیدکمبودیاحتینبوداینبخشدردستبافتههایبختیاریهستند :


مصاحبه
«شاید بشه گفت بافت فرش دستبافت هزینۀ پایینی داره ،اما در مقابل اگر صادر بشه،
درآمدارزیباالییخواهدداشتوحتیظرفیتخیلیزیادیبرایایجاداشتغالداره،اما
شه؛مگراینکهتوریستیامسافریاونهاروخریداری


درحالحاضرتوجهخاصیبهشنمی
بافتههاباشه،نهفقطفرشکهشایداگربازاریابیخوبی
تونهبرایهمۀدست 


کنه.اینمی

بافته هایکاربردیعشایربختیاریدر ۱27...
تبیینعواملمؤثربراقتصاددست 


عنواننوعیبرندصادرمیشدنیاحداقلنقشفعالیدراقتصاد


گرفت،به

تمی
براشونصور
(مصاحبهشوندگان .)۱4-۱۳

پیدامیکردن»

ترینصادرکنندگانفرشدستبافتبودیم،امااالندرمقایسهباسایراقالم

«قبالًمایکیازبزرگ
کهفرشدستبافتیهصنعتمکملمشاغلروستاییه،امابا


صادراتیکاهشپیداکرده؛درحالی
هاییکهدرصادراتاونبهوجود


افزودهووقفه

توجهشاغلین،سهمناچیزارزش
توجهبهتعدادقابل
(مصاحبهشوندگان .)۱2-۱۰-8

اومده،دارایشرایطمناسبیدراقتصادملینیست»
بافتهها بیشتر به میزان درآمد،
اساساً مناسبات اقتصادی در تولید ،توزیع و فروش دست 
یابی،بازاریابیوکارآفرینیآنهادرچارچوبروابطاجتماعیوابسته

سفارشیبودن،ارائه،موقعیت

استومیتوانموقعیتکنشاقتصادیرادرسطحضعیفیاقویمطابقجدول4مشخصکرد .
جدول  .4کنش اقتصادی در وضعیت کنونی دستبافتههای عشایر بختیاری
نمونهها

مصاحبهشونده

کدهای۳،4

تولیدکننده

کدهای5،2
کدهای2،7


کنش
اقتصادی

بیشتر
مصاحبهشوندگان



عرضهکننده

کدهای 
8،۱۰،۱2،۱۳،۱4

وضعیت موجود

کد

موقعیت
کنش
اقتصادی

فهماقتصادیمتفاوتمیانعشایروتولیدکنندگان 

اقتصادینبودنبرایبافندهپایینبودن


درتولیدوفروش 
دستمزدها 
تغییردر
نداشتنبازارفروشمتناسب
قیمتو
بانیازوسالیقامروزی
متغیربودن
فروش 
نبودسفارشمناسببرایقیمت

ترغیببافندهوتولیدکننده 
بافتهها 

سفارشیشدن
سفارشیبودنبرخیاز
اقالم
بافتههایپرکاربردمانندفرش

(ضعیف)
برخوردارنبودنازدرآمدو
بیمۀمناسببرایبافنده
توجهبه
شدنبافتههای

جایگزینشرایطبازار
جهادیباقیمتپایین 
براینوع
رونقبافتههایمشابه

افزایشرقبا  خاصکاال 
ماشینیهندیوپاکستانی
کمتوجهیبه

نبودنگرش شرایطرقابت
کاملشامل:
تبلیغاتی 
کمتوجهیبهحوزۀصادرات
 خریداران

اینمحصوالت 
گوناگون،
بیتوجهیبه

ناباوریصادرکنندگانبهفروشندگان
بازاریابیو
تبلیغاتواستفادۀناچیزاز
زیاد،
مدیاسیون
آن
محصوالت
همگنو ...
(ضعیف)
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پژوهش
۱28
ادامه جدول  .4کنش اقتصادی در وضعیت کنونی دستبافتههای عشایر بختیاری
نمونهها

مصاحبهشونده

کدهای
۹،۱۱،۱2



مصرفکننده 


کدهای۱5،2۰
کدهای
۱7،۱۹،2۱
بیشتر
مصاحبهشوندگان


کدهای
۱8،2۳،24





صاحبنظران


کدهای
22،2۹،۳۰

کدهای
25،2۹،۳4

منبع:نگارندگان 

وضعیت موجود

کد

موقعیت
کنش
اقتصادی

نبودبسترمناسبوپایداربرایعرضه،معرفیوفروش 
توجهیبهشیوههای

 بی
بافتهها
نویندرمبادلۀدست 

متغیربودنخریدوابستهبه
تواناییمالیخریدار 
تأکیدبر

گرانقیمتبودننسبتبه
 قیمت
تغییروتحول
بافتههایصنعتی

نشئتگرفته

مالیو
عدمحساسیتدرزمینۀسرمایهگذاری  ازتقاضا 

محصوالتمشابهارزانقیمت


حداقلنگاهسرمایهگذاری

(ضعیف)
درخریداینقبیلبافتهها

تأکیدنکردن
نبودشناختوزمینۀمعرفبرعامل
هایمنطقهای


ومختصبافته
بسترمندیو
قومیمانندعشایربختیاری 
کلیت
متناسبنبودنباشرایطاجتماعیو
اقتصادی،پسندوکاربرد
فرهنگی 
جامعۀامروزی
تحولدر

بافتمحصوالتیدارایمعرفی 
تعاملنداشتن

مشتریفقطباهدففروشو

زمینههای

بهرهوریمادی 


اقتصادیو
کمرنگیانباشتتجربه،
 نبود
اجتماعی
وعالقهبهبافتههاو

ارزشها

موقعیتیابی

کارآفرینانه 
انتقالوبهرهبرداریازمزایای

اقتصادی 

حاصلازآنها 


بیتوجهیبه

کمتوجهیبهارزش
 
نهادهای
بافتهها
کارآفرینیدست 
گسترش
مناسب
واسطهگری

بهعنوان

میانجیبین
فعالیتبازارهایخصوصیکنشو
درسایۀواسطههایینظیر

سرمایۀ
حراجیها

اقتصادی 
(ضعیف)

بافته هایکاربردیعشایربختیاریدر ۱2۹...
تبیینعواملمؤثربراقتصاددست 


تحلیل راهکار برای توسعۀ اقتصادی
هاوکنشهایاقتصادیبامحصوالت

ایبهسمتتحلیلروابطبینپدیده
ترده 
امروزهگرایشگس 
فرهنگی و هنری به وجود آمده است که بر تولید و مصرف این محصوالت تمرکز کرده و با
مدلهاییدرعرضۀکاروتوابعدرآمدنیزدرارتباطاست(خادمیوپریخانی .)۱2:۱۳۹5،به

بافتهها
توجهبهوضعیتضعیفکنشاقتصادیدرخصوصدست 

همینمنظوردراینبخشبا 
کاربردیترینراهکارهابهقرار جدول 5معرفیوسپسبه

درشرایطاجتماعی معاصر،ابتدا 
هاپرداختهمیشود .


تبیینآن
جدول  .5کاربردیترین راهکارهای بهدستآمده
راهکار

کنش
اقتصادی

آگاهکردن جامعه بهویژه عشایر از ارزشهای فرهنگی ،جنبههای کارآفرینی و اقتصادی
 بافتههاومحصوالتنوینمستخرجازآنها 
 
هایعشایروبه خصوصجوانانبیکاربهاشتغالدراینصنعتبارویکردی


ترغیبخانواده
جدید
حمایتوتخصیصتسهیالتمالیبهتولیدکنندگانوصاحباناینکسبوکار 

 ح مایت از کارآفرینان این حوزه و اختصاصدادن تسهیالتی در جهت تجاریسازی وهایبهرهگیریکاربردی


هاوزمینه

کردنایده

عملی
هایقابل ارائهوهدفمندازاینمحصوالتباحمایتازبخش


هاوموقعیت

برپایینمایشگاه
خصوصیفعال
بهرهگیری از شبکههای اجتماعی در راستای تبلیغات ،فروش و تعامل محصوالت و
 کاربردهایجدیدآنهامتناسببابازارتقاضا

هایمناسبوکارآمددرجهترونقگرفتنصادراتمحصوالت


کردنزیرساخت
 فراهم

منبع:نگارندگان 

بافتههاشامل
منظورارائۀراهکار،پارادایمحاکمبروضعیتکنشاقتصادیدرمورددست 


به
گذاری ها در بازار عرضه و تقاضا ،وضعیت اشتغال و کارآفرینی ،صادرات و بازاریابی در

ق 
یمت
جامعهدرنظرگرفتهشدهاست .

درمرحلۀاولکاالهایفرهنگیوهنریازلحاظقیمتگذاریدرسهگروهمتفاوتتقسیم

بازاردارندومیتوان

.محصوالتیکهبهصورتخصوصیوجوددارندوقیمتیبالقوهدر

شدند۱:
سنجید که مصرفکننده یا خریدار برای بهدستآوردن آنها چه مقدار هزینهای حاضر است
بپردازد .با این روش میتوان هزینۀ نهایی محصول را تعیین کرد؛  .2محصوالتی که کاالی
شوندوبرایآنهاهیچقیمتمشهودیوجودنداردکهدراینصورتبرای


عمومیمحسوبمی

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
۱۳۰

ارزشگذاری آنها از تجزیۀ ارزش فرهنگی به برخی عناصر سازندهاش بهره گرفته میشود،

مانندارزشزیبایی شناختی،ارزشمعنوی،ارزشاجتماعی،ارزشتاریخی،ارزشنمادین،ارزش

اصالت (خادمی و پریخانی)۱۳ :۱۳۹5 ،؛  . ۳بسیاری از محصوالت فرهنگی و هنری کاالهای
زمانازویژگیهایخصوصیوعمومیبرخوردارهستند،مانند

شمارمیآیندو هم

ترکیبی  
به
بافتههای عشایر بختیاری که با کنارهمقراردادن تابعهای تقاضا و تابعهای عرضه در
دست 

محصوالتخصوصیوعمومیمی توانهزینۀنهاییتولیدآنراازیکسووهزینۀخریدآن

برایمصرفکنندهر اازسویدیگرمشخصکردوقیمتآنرادرحدتعادلقرارداد.همچنین

بودنچرخۀاقتصادیاینبافتهها


هاینارساومانعدرجهتدرگردش

گذاری

توانازقیمت

می
در مرحلۀ اول جلوگیری کرد و اگر کسی در قالب سنتی بهدنبال ارزش برای ویژگیهای
ودیافتهازآنهافروختهشودتاازطریقتعیینتفاوتبین

فرهنگیبود،دونسخۀاصلیوبهب
هاقیمتهریکتعیینشود.البتهمنظورازنسخههایبهبودیافته،آثارجعلینیست،بلکه


آن
ترتولیدمیشوند .


آثاریاستکهباوفاداریبهاصلاثردروجهاقتصادیپایین
بافتهها متشکل از هنر و صنعت هستند و در دستهبندی صنایعدستی تعریف
این دست 
وسیلۀنیرویانسانیتولیدمیشوند.درنتیجهدرمرحلۀدومباید


شوندکهازلحاظماهیتیبه

می
تواندارزشافزودۀمناسبیرا

عالیتاشتغالزاتوجهکردکهمی

بهاینمحصوالتبهعنوانیکف

ایجادکندودرعینحالباتوجهبهنرخبیکاریموجود،حداقلدراستانچهارمحالوبختیاری،

گذاریثابتپایین،دوامطوالنیمدت


اشتغالمناسبیراازحیثتعدادنیرویانسانی،سرمایه
اشتغالوتنوعشغلیبراساسمنطقاجتماعیتضمینکند.درواقعاینبافتههابدونوابستگی

به جهان خارج و انطباق با شرایط ،ویژگیها و ضروریات «اقتصاد مقاومتی» چه بهصورت
مدتدرشکلراهکاریاضطراریوچهبهصورتبلندمدتمانندراهبردیبرایکمکبه


کوتاه
رشداقتصادیدرقالبکارآفرینیراداراهستند.همچنینمزیتمنطقۀخودوحتیکلکشور
برایفرصتهای

شوندکهدرصورتنگاهاقتصادیبازهممیتوانندبسترمناسبی 


محسوبمی
دهندهشان در عرصههای

درآمدزای جدید ،متنوع و کارآمد متأثر از آنها و اجزای تشکیل
گونهایبدیع،موجبخلقچیزینووسودآوردر
هابه 
مختلفجامعهباشند؛ترکیباجزایآن 

حوزۀ اقتصاد مقاومتی میشود و تهدیدها به فرصتهایی در روند تأمین کاالها برای ایجاد
شوندکهباتخصیصتسهیالتوانگیزههای


خودکفاییکاملیاحداقلخوداتکاییتبدیلمی
بافتهها ،با
تشویقی ،این ابداعات افزایش روزافزون مییابد .درنتیجه کنش اقتصادی در دست 
هایدرونگروهیو...


کوشی،روحیۀکارآفرینی،فعالیت

هایینظیرسخت

انتقالوتقویتارزش
ظرفیتسازی برای حداقل پنج عنوان کاال از

تقویت خواهد شد .بر این مدار میتوان به 
بافتهها در کاربرد قدیم و جدید براساس توانمندیها و نیازهای استان اشاره کرد.۱ :
دست 


بافته هایکاربردیعشایربختیاریدر ۱۳۱...
تبیینعواملمؤثربراقتصاددست 


طراحینوعخاصیازتجهیزاتصنعتساختوسازبنامانندسرامیک،کاغذدیوارییاحتیدر

بافتههای عشایربختیاری؛.2ساخت
گیریازنقوشونمادهایدست 

الگوهایگچبریبا بهره

.بهرهگرفتناز
بافتههانظیرتاچه،نمکدان،جوالو...؛ ۳
هاییبااستفادهازاغلبدست 


دیوارکوب
بافتههایینظیرگلیم،جاجیموموجدرصنعتطراحیودوختپرده؛.4استفادهازنقوشو

بافتههادرصنعتپارچه،لباسوحتیتولیدکیفوکفش؛.5استفادۀمؤثر
دست 
نمادهایویژۀ 
هاعالوهبرنقوشتزئینیآنهادرطراحیبدنۀمحصوالتکاربردی

ازفرموشکلدست 
بافته

جدیدمانندوسایلچوبیودکوری .
مرحلۀسوماستفادهازراهکارهایسادۀبازاریابیاستکهبهجایتأکیدبرنیازهایموجود

بهرهگیری از تبلیغات در رسانههای
میتوانند نیازهای جدیدی را نیز بهوجود آورند؛ مانند  

اجتماعیکهباتوجهبهمحبوبیتروزافزوناینشبکههادرمیانمردموخریدوفروشآنالین،

بافتههای عشایر بختیاری و
یکی از راههای موفق اقتصادی در برخورد با مخاطبان دست 
محصوالت حاصل از عناصر آنها است .همچنین موجب متقاعدکردن مصرفکنندگان برای
استفاده از این محصوالت با هدف معرفی و گسترش بر پایۀ مشتریمداری با سرعت و
پراکندگیوسیعمی شودونشانگراینخواهدبودکهلزوماًالگویمبتنیبرهزینهوفایدهعامل

موفقیتنخوا هدبود،بلکهالگویروابطغیررسمیدرجهتجلبوحفظمشترینیزتأثیرگذار
گیریازرسانههایاجتماعیازجملهرادیو،تلویزیونوسینماکهتأثیری


است.درگاماول،بهره
محسوسومؤثردرشکلدادنزندگیجدیددارند،درجهتاستفادهازالگوهایهدفمندبرپایۀ

وواردکردنآنهابهعرصۀاجتماعیودرمرحلۀ بعدشبکههایاینترنتی،تا

هنرهایسنتی
جاییکهبه صورتآنالین،خریدوفروشهرچهبیشتراینآثاربهسهولتتأمینشود.همچنین

رودکهبهرهمندی


شمارمی

هایهرمحصولیبه

هایبازاریابیودارایی

برند،ازارزشمندترینراه
آنمی تواندرسیدنبهموفقیتکنشاقتصادیدرمحصولراموجبشود

ومدیریتمناسب
(سلطانعلی )۳2 :۱۳۹5 ،و بهمثابۀ یک راهبرد رقابتی عمل میکند که هم مظهر زنجیرۀ
بافتهها و هم مظهر زنجیرۀ اجتماعی-فرهنگی است .درنتیجه درصورتیکه
اقتصادی دست 
شدهازآنهادارایبرند


ربردیجدیدمستخرج
بافتههایعشایربختیاریومحصوالتکا
دست 

شوند ،موجب شناخت گسترده تر ،ایجاد اطمینان ،اعتماد و اعتبار ،گسترش بازار تقاضا و
گیریکنشاقتصادیفعالمیشود .


درنهایتشکل
بافتههاکه
درمرحلۀچهارمباتبیینفضایحاکمبربازارملیوبینالمللی،دربرخیازدست 

کاربرددارند،قابلیتصادراتنیزوجوددارد.حتیدرخصوصمحصوالتبرگرفتهازآنهابا

هنوز
کند،اماکمترموردتوجهبودهاست.توسعۀصادراتآنها

کاربردجدیدنیزاینقابلیتصدقمی
بااتکابهمنابعموجوددرکشورعالوهبرمعرفیآنهاباکاربریجدید،میتواندموجبتشویق
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سرمایهگذاران بخش خصوصی برای ورود به حوزۀ این صنایع و درنتیجه کمک به رشد کنش

اقتصادیآنهاشود؛ یعنیاتصاالتی غیرشخصیبرایخروجیاقتصادیازآنهایاشواهدیاز

مبادلۀاقتصادیدرونساختارهاییاجتماعیصورتمیگیرد(گرانووتر .)4۹۱:۱۹85،

نتیجهگیری 
بافتههای عشایر بختیاری در بازارهای
دستآمده میتوان دریافت که دست 
برپایۀ اطالعات به 
رنگیبعداقتصادیآنها،زمینۀعدم


امروزیازجایگاهوکاربردموفقیبرخوردارنیستندوکم
کنندگاندرعرصۀداخلیوخارجیرابهوجود


استفادهورقابتدرمیانتولیدکنندگانوعرضه
هاراتسریعکردهاست؛درحالیکهدرجامعۀامروزی


افتادنبافته

تکهروندازرونق
آوردهاس
گیریازتمامیابخشیازاینهنرهادرجهتتداومدرنسلهای بعد،تحکیم


معرفیوبهره
هویتبخشیازفرهنگعشایریوترمیمکاستیهایاقتصادی،تولیدی،بومیودرنتیجهایجاد
شمارمیرود.از


ویژهدرمیانعشایربختیاریامریمهموحیاتیبه

یپایداربه
توسعهواقتصاد
طرفیجریان هایامروزیدربسترجامعه،چهبسترمحلیعشایربختیاریوچهبسترشهری،

هابهخصوصفعالیتاقتصادیداردکه
بافته 
نشانازپیوندروابطضعیفدرحوزۀفعالیتدست 

خود موجبات ایجاد شکافی مشخص میان مصرف صنایع فرهنگی و اجتماعی اصیل مانند
بافتهها و ترویج کاالهای جدید را بههمراه دارد؛ درصورتیکه دانش ،فرهنگ و هنرهای
دست 

دنبالیکدیگر،نسلهاییازیکتبارهستندوهنرامروزجزبرهنرو


اصیلگذشتهوامروزیبه
هاکاریغیرمنطقیاستومیتواناز


دادنآن

قابلهمقرار
دانشدیروزتکیهنزدهاست.درم
جانبۀهنرهاوجامعۀتولیدیآنبهرهبرد.جامعهای


هایمیانایندودرجهترشدهمه

تفاوت
بافتههااست و بهیمناین
کهیکیاز مهمترین دستاوردهایشدرزمینۀهنری همیندست 
هایاصالترادرزمینههایفرهنگیواجتماعیازجمله

هنرها،رفتارهاورسومایلیاتی،نشانه
دستآوردهاند،


کوشی،روابطقومی،اتحادو...به

ها،سخت

دستی،ادبیاتعامیانه،اسطوره

صنایع
هابهفراخوروجودمجموعهایازعواملاجتماعیواقتصادی

امادرجامعۀامروزی،دست 
بافته

شامل حقوق پایین بافنده و قیمت بافتهها ،پایینبودن سطح شناخت و نوع ارائۀ بافتهها،
رنگبودن نقش ارزشها و فعالیتهای شبکهای قومی ،نقش کارآفرینی ،نقش صادرات و
کم 

تبلیغات،کمترمجالبروزوحتیمقاومتدرزمینۀمصرفودرنتیجهموفقیتاقتصادیپیدا
شبکهایازروابطومناسباتغیررسمیمانند
دردرون 

اندونتوانستهانددرعینقرارگیری


کرده
روابطمبتنیبرشبکۀقومی،پیوندهایدرونگروهیوفامیلیوساختارهایرسمیموفقیتدر

یکفضایاقتصادیداشتهباشند .

بافته هایکاربردیعشایربختیاریدر ۱۳۳...
تبیینعواملمؤثربراقتصاددست 


دالیل ظهور این وضعیت ،ابتدا وابسته به آسیبهایی مانند تغییر در قیمت و فروش،
سفارشیشدن اقالم ،افزایش گسترۀ رقبا ،بیتوجهی به بازاریابی و مدیاسیون ،نبود نگرش
گذاری،تحولدرمعرفی،نبودموقعیتیابیاقتصادیو


تبلیغاتی،تغییروتحولمالیوسرمایه
گسترش واسطهگری است که قبل از هرچیز بازار آنها را تحت تأثیر قرار داده است .دوم،
پایینبودن دستمزدها و متغیربودن قیمت بافتهها ،توجه به
موقعیت کنش اقتصادی متأثر از  
شرایط بازار برای نوع بهخصوص کاال ،کمتوجهی به شرایط رقابت کامل ،تأکید بر قیمت
نشئت گرفتهازتقاضا،عدمتأکیدبرعاملبسترمندیوکلیتاجتماعیوفرهنگی،عدمتعامل

توجهیبهنهادهایمناسببهعنوانمیانجیبین

زمینههایاقتصادیواجتماعیکارآفرینانه،بی

کنش و سرمایۀ اقتصادی است که تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بهطور کامالً ملموس روی
بافتهها گذاشتهاند .سوم و مهمتر از همه اینکه شکل این روابط اجتماعی و
مصرف دست 
جهتتوجهوتأکیدیکسویهوفردی

بافتههاتعیینکردهاستواز 
این
اقتصادیرابازاردست 

بافته هابرپایۀقیمت،هزینه،منفعت،سودو...استکهخودموجباتبیکاری،واردات
براقتصاد 

هایسنگینتررابرایجامعۀهدففراهمآوردهاست .


وهزینه
.سیاستهاییکه

هایاقتصادیکمرنگرابرشمرد۱:


تواندودستهازسیاست

درنتیجهمی
از طریق حمایت درون و برونگروهی ،شبکۀ روابط خویشاوندی و زادگاهی ،اشتغالزایی و
.سیاستهاییکهازطریقمشتریمداری

سمتموفقیتسوقمیدهد؛2


هارابه

کارآفرینی،آن
(در قیمت و سلیقه) ،ارائه و معرفی ،ارائۀ خدمات به هنرمندان تولیدکننده ،تولید کاالهای
با کیفیت (نوع و کیفیت مواد اولیه ،کیفیت و ظرافت بافت ،رفع عیب حین تولید و پس از
تولید)،بازاریابی،برندسازی(جغرافیاییوفردی)وموقعیت یابی،زمینۀتوفیقرادرمواجههبا

سایررقباتضمینمیکنند .
بافتهها بهعنوان یک
قیمتگذاری دست 

حال با درنظرگرفتن راهکارهایی شامل توجه به 
کاالی ترکیبی ،توجه و حمایت از جنبههای کارآفرینی و محصوالت نوین مستخرجاز آنها،
ترغیب خانوادههای عشایر و بهخصوص جوانان بیکار به اشتغال در این صنعت با رویکردی
گیریرسانههایمدرندرراستایتبلیغات،فروشوتعاملمحصوالت،فراهمکردن


جدید،بهره
گرفتنصادراتمحصوالتمیتوانموفقیترادر


هایمناسبوکارآمددرجهترونق

زیرساخت
بافتههامیسردید.عالوهبراین،میتواندراینبستراقتصادبومی،
زمینۀرشداقتصادیدست 

برایبافندگانعشایریاشتغال زاییوکارآفرینیکردوازاینطریقبهاقتصادعشایریوحتی

اقتصادملیوتوسعۀپایدارکمککردوعالوهبرزمینهسازیبرایایجادحساسیتفرهنگیو

کارگیریمجددمیراثهایفرهنگی،گامیدرجهتمطالبهاز


اقتصادیدرخوانشمجددوبه
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مراکزمتولیتولیدی،فرهنگیومردمیدرزمینههایمختلفبرداشتودرجهتبسترسازی،

برنامهریزیوتوانمندسازیبادرنظرگرفتنمالحظاتامروزیمؤثرواقعشد .

بافتههای کاربردی عشایر بختیاری بهعنوان محصوالت فرهنگی و
در این پژوهش ،دست 
هنری دارای ارزش اقتصادی مطالعه شد و عوامل دخیل در وضعیت اقتصادی کنونی آنها
شناساییودرجهترفعآنهاراهکارهاییارائهشد تاازاینطریقگامیمؤثردرجهترونق

درزمینههایمشابهبامحوریتتأثیر

اینتوانمندیملیوقومیبرداشتهشود.پیشنهادمیشود

استفادۀمجددازاینگونهمحصوالتدرحوزۀپدیدههاومشکالتاجتماعیماننداشتغال،انجام

مطالعاتدرتجاربافرادوشرکتهایبزرگموفقدرحوزۀاستفادهازمحصوالتفرهنگیو

هنریوالگوبرداریازتجاربآنهادرجهترونقاقتصادی،تحقیقصورتگیرد.


بافته هایکاربردیعشایربختیاریدر ۱۳5...
تبیینعواملمؤثربراقتصاددست 


منابع
فاطمه،میرتاجالدینی،لیالویوسفوند ،سامان(.)۱۳۹۱اقتصادفرشوبازاریابیجهانی

ایرانیکرمانی ،
آن.تهران:نورعلم .
مقدمهای بر زیباشناسی نقش و رنگ گلیمهای عشایر بختیاری».

ابراهیمی ناغانی ،حسین (« .)۱۳۹۳
نگارینۀهنراسالمی .۳۹-۱۹،۱،
ساختاجتماعیبازار؛تحلیلجامعهشناختیپیدایشبازارباتأکیدبربازار

امیرپناهی،محمد(«.)۱۳۹7
مطالعاتجامعهشناختی .۱۱5-87،۱،

بانهدراستانکردستان».
مطالعۀساختاریومحتوایینمکدانهایبختیاریباتأکیدبرطرحونقش».

افروغ،محمد(«.)۱۳۹7
نامۀانسانشناسی.۹۳-6۳،27،

بافتههایقشقاییباتأکیدبر
دست 

ــــــــــــ(.)۱۳۹5تأثیررنگ،طرح،نقشوفنونبافتبر اقتصاد
.دانشکدۀصنایعدستی.دانشگاههنر

پایاننامۀدکتری
دوکانوناسکانگلافشانوچشمهرحمان .

اصفهان .
بافتههایعشایری(قشقایی) با تأکید
دردست 

ــــــــــــ(.)۱۳۹4اقتصاد خالق و کارآفرینی بومی هنر
برقالی قشقایی.همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی،دانشگاهبیرجند .۹۹6-۹78،
ــــــــــــ ( .)۱۳۹4توسعۀ هنری و اقتصادی فرش ایرانی و عشایری با تمرکز بر خالقیت و جوهر
اصالت.همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی.دانشگاهبیرجند .۱87-۱7۰.
روشهای تحقیق کیفی و آمیخته :رویکردهای متداول در
مقدمهای بر 

بازرگان هرندی ،عباس(.)۱۳۹7
علوم رفتاری.تهران:دیدار .
.تهران:دفترپژوهشهایفرهنگی .

بلوکباشی،علی(.)۱۳82جامعۀایلیدرایران
توحیدلو،سمیه(.)۱۳۹4حیاتاقتصادیایرانیاندردورۀمشروطه.تهران:هرمس .
).اقتصادهنردربافتههایعشایری.هفتمینکنفرانسبینالمللیاقتصادومدیریت.

تیرگر،مونا(۱۳۹5
دانشگاهآزاداسالمی.تهران .
تناولی ،پرویز(.)۱۳8۳گبه:هنرزیرپا.تهران:فرهنگسراییساولی .
بافتههایعشایریوروستاییایران.تهران:نظر .
ــــــــــــ(.)۱۳8۰نمکدان؛دست 
ــــــــــــ(.)۱۳77تاچههایچهارمحال .تهران :یساولی .
جلهایعشایریوروستاییایران.تهران:یساولی .
ــــــــــــ( .)۱۳77
ــــــــــــ(.)۱۳7۰نانونمک .تهران:وزارتفرهنگوارشاداسالمی .
ترابی ،انسیه و اکبری ،فاطمه (« .)۱۳۹4تأثیر عملکرد کانالهای ارائۀ آثار هنرهای تجسمی بر خلق
ارزش».مجموعهمقاالتهمایشپژوهشیاقتصادهنرایران .7۱-6۱،
تراسبی ،دیوید( .)۱۳8۹اقتصاد فرهنگ .ترجمۀ کاظم فرهادی .تهران :نی .
خادمی ،مهدیوپریخانی ،شاهین ( .)۱۳۹5استراتژیبازاریابیهنر .تهران :انتشاراتسیته .
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نظامهای
اقتصادهنروکارآفرینی:درآمدیبرآیندهشناسیتعاملخرده 

ششجوانی،حمیدرضا(.)۱۳86
فرهنگواقتصاددرساختاراجتماعیایران.بهسفارش حوزۀ هنری اصفهان و حمایت وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری .۹-۱ ،
براساسدیدگاههاینخبگانبرندسازیجهان.تهران:ایدۀ

سلطانعلی،آرش(.)۱۳۹5برندوبرندسازی :
خالقیت .
ششجوانی،حمیدرضا(.)۱۳۹۱کارآفرینیفرهنگیواقتصادهنر.اصفهان:طراحانهنر .
عسگریسوادجانی،بهمنوهمکاران(.)۱۳۹4سیمایفرهنگوطبیعتاستانچهارمحالوبختیاری.
تهران:کریمخانزند .
هنرهایتجسمینقشمایه.۹۰-85،5،
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