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چکیده
شوندکههموارهمثابهمصداقیبارزازمحصوالتفرهنگیوهنریقلمدادمیهایبختیاریبهبافتهدست

اند؛لیکنباتوجهبهمحدودشدنبازارتقاضاودارایرسالتاقتصادیوظرفیتباالیدرآمدزاییبوده
امروزهنقشاقتصادیآنکاهشدامنه کهدرجامعهامروزیهاست.درحالیرنگگردیدهاکمیتولید،
هایبعد،تحکیمهویتبخشیگیریازتمامیابخشیازاینهنرهادرجهتتداومدرنسلمعرفیوبهره

ویژهدرمیانهایاقتصادی،تولیدی،بومیودرنتیجهایجادتوسعهواقتصادیپایداربهوترمیمکاستی
یافتهاستلیکنرود.لذااگرچهامروزهجمعیتعشایرکاهشعشایربختیاری،امریحیاتیبهشمارمی

هایکفرصتوبافتههایدرآمدزایی،دسترنگشدندیگرجنبهباتوجهبهتغییرالگویسکونتوکم
مقولهضرورتاقتصادیبرایاینجامعهمحسوبمی جدیبه اهتمام اینمدار بر ییتوسعهشوند.

ضرورتمیاقتصادیوهنریاینبافته هدفازپژوهشحاضربررسینقشعواملدخیلدرها یابد.
هایتولید،توزیعومصرف،دروضعیتموجوداست.روشپژوهشهاوابستهبهحیطهبافتهاقتصاددست

ایومیدانیوتحلیلتحلیلیوازلحاظماهیتکیفیاست.یافتهاندوزیبهدوشیوهکتابخانه_توصیفی
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ایقومی،نقشکارآفرینی،نقشصادراتوهایشبکههاوفعالیترنگبودننقشارزشها،کمارائهبافته

اند.ترمجالبروزوموفقیتاقتصادییافتهتبلیغات،کم
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 مقدمه و بیان مسئله
اصالتبافتهدست دربرگرفتن با بختیاری عشایریهای جامعۀ یک از نمادی قوم، یک های

جامعهمحسوبمی تقسیمکارشوند؛ مناسباتاقتصادیمبتنیبر و برمبنایپیوندها ،ایکه

همدریکمجموعۀهمکاریوتالشمشترکدرکنارهمزندگیمی با را کنندوهمۀامور

اماکاربردیدهندوازسادهاجتماعیانجاممی ترینموادوابزاربرایرفعنیازهایخودترین،

می دستاستفاده اینمدار، بر بهبافتهکنند. نوعیسرمایه میها حفظآنشمار که ازروند ها

سوموجبحفظسرمایۀاجتماعیوفرهنگیودرنتیجهمیراثفرهنگیملموسوناملموسیک

هایاقتصادیوحفظسرمایۀاقتصادینقشدارند.شودوازسویدیگر،درفعالیتکشورمی

گرایش و هنر گستردۀ صنایعهایمختلفآنبهدرواقعحوزۀ هنرهایسنتیو دستیازویژه

ارزشظرفیتباالیاقتصا توجهبهموادومصالح، استکهبا ظرفیتودیبرخوردار افزوده،

عنوانهایتوانمندسازیواشتغالبهترینوبهترینمحرکبازدهیباال،درنگاهاولیکیازمهم

اگرچهبرخیبراینباورندکهاینشغلاصلییاشغلجانبیمحسوبمی گونهازارزششود.

هاکاستهمیآن بهآنزیرساختشود، اتکا خلقمیهایمعنویکههنرمندبا اثریرا کند،ها

بهموجبماندگاریمی و خودیشود )ششجوانی، قابلیتدرآمدزاییدارد ۱۳۹۱خود :۱4.)

درواقعدریکنظاماجتماعیمتعادل،روندتأثیرپذیریمحصوالتفرهنگیوهنریازساختار

عکسآنبه نظامنحویاستکاقتصادیو با محصوالتآنرا و هایاقتصادیتطبیقههنر

تواندهند؛بنابرایننمیکنندوخودرابااینمحصوالتوفقمیهاهمتغییرمیدهند.نظاممی

هایاقتصادی،میانوابستگیهنرواقتصادمرزیمشخصدرنظرگرفت؛چراکهبدونحمایت

پذیرنیست.رشدآثارهنریامکان

خاطردلیلتغییرالگویزندگیوروابطاجتماعیعشایربختیاریویکجانشینیبههامروزهب

رودکهتاچنددهۀهایشهریبیمآنمیمحرومیت،تأمیناجتماعی،بیکاریجوانانوجاذبه

کهبرایتقویتاینبخشازجامعهوجلوگیریازهانباشد؛درصورتیبافتهدیگراثریازدست

هابرایتوانمندسازیورونقاقتصادیتوانازهنرهمینبافتهها،میدرمیانآنفقروبیکاری

کاهش جمعیتعشایر امروزه بنابرایناگرچه کرد؛ استفاده آن مولد جامعۀ یافتهحداقلدر

ها(دارندکهبابافتهدستی)دستاست،همینتعداداندکنیزسهمبسزاییدرتولیداتصنایع

تغییر به کمتوجه جنبهرنگالگویسکونتو یکشدندیگر هایدرآمدزاییماننددامداری،

محسوبمی جامعه این برای اقتصادی ضرورت برخیفرصتو میان این در هرچند شوند؛

کاربردیوزیباییبافته بهدالیلمختلف)رقابتی، روبهها برخیشناسی( زوالگذاشتهاست،

بر نسبی استقبال از هنوز میدیگر و آنخوردارند بهتوان را مناسبها فعالیت یک عنوان

سازیشدنیااقتصادیاقتصادیدرنظرگرفت.درنتیجهازآنجاکهدرزندگیمعاصر،اقتصادی



۱۱۳هایکاربردیعشایربختیاریدر...بافتهتبیینعواملمؤثربراقتصاددست

 

پدیده مختلف، جوامع هنری و فرهنگی زمینهعناصر و است توجه درخور پیشرفتای ساز

می اقتصادی رونق کنار در غیرمادی و حوزۀشودانسانی در جدید یکشغل زایشحتی ،

ترینرود.همچنیناگرعمدهشمارمیفرهنگوهنرایرانی،دستاوردیاقتصادیواجتماعیبه

ویژگیدرفراینداقتصادیککاالیمفیددرسهموردمیزاناشتغال،میزانخودکفاییومیزان

هایبختیاریبافته(،دست۱۳۹۱:86بازدهیباالدرنظرگرفتهشود)ایرانیکرمانیوهمکاران،

درستیهاتوجهشدهاست،بهگیرندکهمتأسفانهکمتربداندرشمارکاالهایاقتصادیقرارمی

وجودآمدهاست؛اندووضعیتنامطلوبیدراقتصادشانبهوریقرارنگرفتهموردحمایتوبهره

رونقمحصوالتفرهنگی کهبرایتقویتو آنجا برو بنابرایناز شناختعواملمؤثر هنری،

آن اقتصاددستاقتصاد استو انکارناپذیر اقتصاد هابافتهها منشعبمی از مانندهنر که شود

مصرفمرتبطاست،توجهبهاینسهحوزهالزم و توزیع تولید، نظام هایاقتصادباسایرشاخه

می داده پاسخ سؤاالت این به پژوهش این در است. عوا۱شود: اقتصاد. بر مؤثر مل

هایتولید،توزیعومصرفدروضعیتهایکاربردیعشایربختیاریوابستهبهحیطهبافتهدست

راهکارهایکاربست2اند؟موجودکدام هایکاربردیعشایربافتهپذیریتوسعۀاقتصادیدست.

بختیاریچیست؟

 پیشینۀ پژوهش

دست زمینۀ پژوهشبافتهدر بختیاری، یکدستبههاییهای جداگانۀ بررسی یاصورت بافته

هاانجامشدهاست،مانندمقالۀکیانیاجگردی،زکریاییکرمانیوایازآنطورکلیمجموعهبه

هایعشایربختیاریدرسبکبافتههایمرتبطبادستواکاویآسیب»(باعنوان۱۳۹۹معمار)

بوردیو پیر آرای بر تکیه با معاصر زندگی و« به مهمکه بر حاکم هایآسیب تریناکاوی

امروزیپرداختهاست.مقالۀ زندگی سبک در هاآن مصرف با ارتباط در هایبختیاریبافتهدست

هایبختیاریباتأکیدبرطرحومطالعۀساختاریومحتوایینمکدان»(باعنوان۱۳۹7افروغ)

هایبختیاریپرداختهاست.دانشناسینمکشناسیوزیباییهایفنکهبهتحلیلمؤلفه«نقش

( علویجه ابراهیمی و کرمانی زکریایی کیانی، ۱۳۹5مقالۀ عنوان با مردم»( شناسیمطالعۀ

شناسی،زیباشناسیوبافیعشایربختیاریراازنظرفنکهوریس«بافیعشایربختیاریوریس

رویکردمردم مقالۀشناسیمطالعهکردهکارکردشناسیبا ۀروابطساختاریتاچهومطالع»اند.

استفادهاز۱۳۹5ازکیانی)«شناسیهنروبختیاریبارویکردانساننمکدانچهارمحال (کهبا

ویژهنمکدانبررسیهابهبافتهشناسیهنر،رابطۀساختاریتاچهرابادیگردسترویکردانسان

( ناغانی ابراهیمی مقالۀ است. ۱۳۹۳کرده عنوان با رنگایبرمقدمه»( زیباشناسینقشو

بختیاریگلیم عشایر های ممیزه« عشایربه گلیم رنگ و نقش در مطرح زیباشناسی های
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)بختیاریمی علوی ۱۳8۹پردازد. مقالۀ در بختیاریمایهنقش»( ایل در گبه های هایگبه«

تلفهایمخخورجینوگونه»لحاظنقشورنگشناساییکردهاست.درمقالۀبختیاریرابه

استانچهارمحال وبختیاریآندر کبیری)« خورجینبه۱۳88نوشتۀ و( ابعاد لحاظکاربرد،

همچنینمی عناوینگبۀتوانازکتابنقوشمتداولدرآنبررسیشدهاست. هایتناولیبا

( نمکدان)۱۳8۳هنرزیرپا جل۱۳8۰(، تاچه۱۳77هایعشایریوروستاییایران)(، های(،

(نامبرد.۱۳7۰(ونانونمک)۱۳77بختیاری)

بافته اقتصاد پژوهشدرخصوص عشایری و قومی مانندهای است، گرفته صورت هایی

نقشوفنونبافت»نامۀمقطعدکتریباعنوانتحقیقاتافروغشاملپایان تأثیررنگ،طرح،

گلبافتهدست اقتصاد بر اسکان کانون دو بر تأکید با قشقایی وهای رحمانافشان چشمه

 با هایعشایری)قشقایی(بافتهدردست هنر بومی کارآفرینی و خالق اقتصاد»(،مقالۀ۱۳۹5)

 تمرکز با عشایری و ایرانی فرش اقتصادی و هنری (،مقالۀتوسعۀ۱۳۹4قشقایی) برقالی تأکید

)۱۳۹4اصالت) جوهر و خالقیت بر تیرگر مقالۀ عنوان۱۳۹5(. با با»( در هنر هایفتهاقتصاد

 هایپژوهش مرور اند.اماویژهمعطوفبهاقتصادفرشدستبافتبودهومطالعاتیکهبه«عشایری

 نکته این مؤید گرفتهصورت جستارهایمرتبطبا پیبافتهاستکه در هایبختیاریبیشتر

فن مفهوم، و معنا درک زیباشناسی، آنمعرفی، کاربرد یا بودهشناسی اقتصاها به و داند

هایکاربردیعشایربختیاریکمترتوجهبافتهطورخاص،دستهایقومیوبهمحصوالتگروه

رسدتحقیقاتیشدهاست؛تاآنجاکهنگارندگانپژوهشیمتمرکزدراینبارهنیافتند.بهنظرمی

 دست،حلقۀمفقودۀاقتصادومحصوالتفرهنگیوهنریباشند.ازاین

 چارچوب مفهومی
رو نخستبهایدۀ برایبار هنر و یاروییاقتصاد سال«جانکنتگالبرایت»وسیلۀ ۱۹6۰در

دلیلنظراتشدربارۀتوسعۀاقتصادیدرکشورهایجهانسوممعروفبیشتربهمطرحشد.وی

است.«جانمیناردکینز» شدهونحوۀتفکرشمتأثرازدیگراقتصاددانبزرگقرنبیستمیعنی

رابینز» لیونل نیز« سال در که بود مدرن عصر بریتانیایی اقتصاددان نقش۱۹6۳اولین ،

درحمایتازهنروکمکمالیبهموزه هایهنریتحلیلکرد.هاوگالریاقتصادیدولترا

گیریحوزۀاقتصادهنردردورۀمعاصربتوانمعرفیحال،اگریکنقطۀمبدأبرایشکلبااین

وویلیامبووناستکهدرآن،ازویلیامبامولایاقتصادیتنگن-هنرهاینمایشیکرد،کتاب

هایاینکتابنشاندادچگونهایاصلیازهنربهشکلنظریوتجربیبررسیشد.یافتهشاخه

ازآنتوانددرمسیریکیازحوزههایعلماقتصادمیآموزه هایموردعالقۀانسانمفیدباشد.

به هنر اقتصاد حوزۀ در طوزمان، سال )از انجمن رسمی، سال۱۹7۳ر )از علمی ژورنال ،)
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همایشبین۱۹77 و ) سال راه۱۹7۹المللی)از به( است.  هنر، طورکلیاقتصاداندازیشده

اقتصادیتولید،جنبه تبیین دانشیدر عرضه های  محصوالتفرهنگیو تقاضای و مصرف،

است. گردشگری هنری، آثار گذاریقیمت هنری، و... هرهنری آثار درواقع جمله از چیزی

 تقاضاداشتهباشد،یک و عرضه مبادالت، عرصۀ واردشدنبه قابلیت که فرهنگیوهنریقومی

می اقتصادی کاالی گروهمحسوب اثرشود. یک مصرف و توزیع تولید، سیر در حاضر های

هانمایشگاه،موزهها،هایینظیرگالری(،واسطه)تولیدکنندههنرمندانهنری،شاملفرهنگیو

دولت و هنر( مخاطبان و )خریداران مردم )خریدوفروش(، آموزش)ارتباطاتبین و... المللی،

مسائل به فقط هنر و اقتصاد میان ارتباطشوند؛اگرچههایتشویقیو...(میدانشگاهی،سیاست

 ترجیح ذوقی، یهافرهنگی،انتخاب تقاضای مانند اجتماعی هایجنبه نیستو مربوط اقتصادی

رامصرف و... )گینزبرگدربرمی نیز کننده ۱۳۹2 تراسبی، و گیرد درواقعآنچه۱6:  و هنر (.

 به را افراد و اجتماعی هایکهتمامواقعیت است فرهنگ مقولۀ دهد،می قرار هم کنار را اقتصاد

 این گیرد، قرار هموردتوج فرهنگی کاالی یک مثابۀبه هنر دراینمعنا،اگر.کندمی متصل هم

فرهنگی درواقعمی تعیین اقتصاد را آن مقدار که است بهایی و ارزش دارای کاالی  کند.

رخ-زیست یک در فرهنگی هایجریان اقتصادی یکمی محیط از یعنی  فرهنگ سودهند؛

گروه یک در هارفتاریانسان الگوی مثابۀهابهورسوموارزشآداب عقاید، ایازتواندمجموعهمی

محصوالتیخالقانه تولید آن، حاصل که باشد انسانی هایفعالیت تواندباشدوازسویدیگرمی

 )تراسبی، ۱۳8۹است به22-2۹: نخست(. که دارد اشاره روشی به هنر خاصاقتصاد طور

رادرشناساندناثروامرارمعاشیاریدهدودوم،بهترویجآنهنردرسطح هنرمند تواندمی

(.۱۳86:5عهوایجاداشتغالکمککند)ششجوانی،جام

ازسوی جامعهو حمایت به نیاز استکهبرایمصرف ایپدیده درواقعهنر دولتداردو

ریزانباشد.گذارانوبرنامهسیاست هنرمنداننیزبایدموردعنایت دیگرمعیشت

 روش و میدان پژوهش
هاگرفتهاست.تحلیلدادهتحلیلیانجام-ۀتوصیفیاینمقالهدرچارچوبپژوهشکیفی،بهشیو

هاها،دادهکهبااستفادهازمصاحبهنحوییاتماتیکصورتگرفتهاست؛به مضمون برپایۀتحلیل

اقتصادماهیتی و معنایی هایشباهت مبنای بر شناساییعواملدخیلدر با کدگذاریشدند.

 راهکار، ارائۀ و ها)کدها(تفسیرمقوله درنهایت، نشدوتبیی ها،موقعیتکنشاقتصادیبافتهدست

دراینراستاگردآوریاطالعاتازطریقمشاهدۀ.پذیرفت صورت مقوالت بین روابط در تأمل با

هایبصری،اسنادومدارکومصاحبۀبازصورتگرفت.مشارکتی،داده
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 . فهرست سؤاالت مصاحبه1جدول 

 سؤاالت ردیف

 شناسید؟هایعشایربختیاریرامیبافتهدستیکازکدام ۱

ایندست 2 امروزه نیستند؟بافتهچرا برخوردار مصرف و توزیع تولید، حجم از گذشته مانند دیگر ها

 زننده()دالیلآسیب

 بینید؟هاوتبلیغاترادرمعرفیوتوسعۀاینمحصوالتبهچهصورتمینقشرسانه ۳

هایمثبتومنفیبردرآمدخانوارهایعشایرهایبختیاریچهتأثیربافتهستتولید،توزیعومصرفد 4

 واقتصادمنطقهدارد؟

صورت 5 چه به اینمحصوالت اقتصادی توسعۀ و معرفی در را فرهنگی و اجتماعی نقشبسترهای

 بینید؟می

 بینید؟نقشبازاررادرتوسعۀاقتصادیاینمحصوالتبهچهصورتمی 6

:نگارندگانمنبع

به بختیاری و چهارمحال استان روستاهای از تعدادی پژوهش، موردبررسی مثابۀمیدان

عنوانشاخصهاوپراکندگیاینآثاردربازارهایاصفهانبهبافتهمناطقتولیدومصرفدست

برفیشدهوازشیوۀگلولهصورتهدفمندانجامگیریبهعرضهوتقاضااست.براینمدار،نمونه

نفر۳4هاگیریغیراحتمالیبهرهگرفتهشدهاست.حجمنمونههاینمونهعنوانیکیازروشبه

گروه در عرضهو بختیاری(، عشایر )تولیدکنندگان تولیدکننده فعاالنهای و )کسبه کننده

دست زمینۀ در مصرفبافتهاقتصادی بختیاری(، عشایر )نمونههای وکننده عامی( های

هایمختلفومرتبطباحوزۀپژوهشکردۀدانشگاهیدررشتههایتحصیلظران)نمونهنصاحب

هایاجرایی،اقتصادی،فرهنگیوغیره(است.وفعاالندرحوزه

مفهوماعتباردرتحقیقاتکیفیازوجوهمختلفیمانندقابلیتاعتباریاباورپذیری،قابلیت

کاررفتهاستکهدراینپذیریبهاطمینان یاتأییدپذیریوقابلیتتأیید پذیری،انتقالیاانتقال

اطمینان و )روایی( بحثاعتبار به انتقادات بیشتر تحقیقاتمربوطبین این )پایایی( پذیری

شود.دراینراستااینپژوهشازمسیرهایزیراستفادهکردهاست.می

کههنگامی است؛یعنی وضوعیم بسندگی و اطالعاتی اشباع برمبنایمعیار اعتبارسنجی

مصاحبه وجود مطلبجدیدی در یافته خاتمه نمونه حجم و هانداشته،  علمی، منابع است.

به مصاحبه ۱8 تا ۱2 انجام دستیابیرا اطالعاتیکافی به منظور )بازرگان،می اشباع دانند

در۱۳۹7 این این (.  به محققانمصاحبه، ۳4 انجام از شدوپس حاصل دیرتر امر پژوهش،

رسیدند. نظری اشباع

واطمینان مشاهده سنمتفاوتو جنسو با پژوهشگر چند از پذیریبراساساستفاده

2۰عالوهبرمبنایروشکدگذاریمجدد،هایمختلفتأمینشد.بههاوزمانمصاحبهدرمکان
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ازطریقفرمولبههادرصدازداده ضریبوسیلۀپژوهشگردیگریکدگذاریشدندو اسکات،

توافقزیرمشخصشد.


 ها . حجم نمونه2جدول 

 خصوصیات جنسیت شونده مصاحبه کد ها نمونه
شهر یا 

 روستا

 

 

 

 

 

 

 تولیدکننده

 
 

 زن قبادنیک ۱
ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀبارزی،

 ،هفتادساله۱۳65نشینتاسالکوچ

روستای

 باغانار

 زن احمدی 2
ی،طایفۀمیالسی،ایلهفتلنگبختیار

 ساله،چهل۱۳67نشینتاسالکوچ

روستای

 میالس

 زن جلیلی ۳
ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀجلیلی،

 سالهوپنج،چهل۱۳7۰نشینتاسالکوچ

روستای

شش

 بهره

 زن طالاحمدی 4
ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀمیالسی،

 سالهوششنشین،بیستکوچ

روستای

 میالس

 زن یمراد 5
ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀمرادی،

 سالهوپنج،سی۱۳7۳نشینتاسالکوچ

روستای

 مردانی

 زن جلیلپیران 6
ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀجلیلی،

 سالهوششنشین،پنجاهکوچ

روستای

شش

 بهره

7 
خلیل

 طهماسبی
 زن

ایلهفتلنگبختیاری،طایفۀخلیلی،

 سالهوپنجشصت،۱۳8۰نشینتاسالکوچ

روستای

 آبادخلیل

 

 

 

 

 کننده عرضه

 اصفهان ودوسالهتولیدوفروشفرش،پنجاه مرد نویسچپ 8

 اصفهان سالهوهشتفعالاقتصادیحوزۀفرش،چهل مرد استادانفر ۹

 مرد آقاجانی ۱۰
هایعشایربافتهگردستفروشندهومرمت

 وچهارسالهایران،پنجاه
 اصفهان

 مرد ییرضا ۱۱
فعالاقتصادیحوزۀفرشوگلیم

 سالهوهشتبافتبختیاری،سیدست
 اصفهان

 مرد صیرفیان ۱2
رئیساتحادیهصنفتولیدکنندگانفرش

 سالهوهفتبافتاصفهان،پنجاهدست
 اصفهان

 اصفهان سالهوپنجفعالاقتصادیحوزۀفرش،چهل مرد آقاجانیان ۱۳

 مرد محمودیان ۱4
هایبختیاری،دیحوزۀبافتهفعالاقتصا

 سالهشصت
 اصفهان
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 ها . حجم نمونه2دول ادامه ج

 خصوصیات جنسیت شونده مصاحبه کد ها نمونه
شهر یا 

 روستا

 

 

 

 کننده مصرف

 شهرکرد سالهحوزوی،هجده مرد علوی ۱5

 اصفهان سالهوششکارشناسیگرافیک،بیست زن صفری ۱6

 اصفهان سالهشناسیمعماری،بیستدانشجویکار مرد احدیپرست ۱7

 اصفهان سالهطلبه،بیست مرد بیدرام ۱8

 شهرکرد سالهوششدیپلمریاضی،بیستفوق مرد رنجبر ۱۹

 اصفهان سالهوهشتکارشناسیزبانانگلیسی،بیست زن رحیمی 2۰

 شهرکرد سالهوپنجدیپلمحسابداری،بیست مرد مرادی 2۱

 

 

 

 

 

 

 نظر صاحب

22 
راهیمیاب

 علویجه
 مرد

ها،بافتهدکتری،فعالحوزۀفرشودست

 سالهوپنجسی
 اصفهان

 مرد حسینی 2۳

کارشناسمعماری،طراحومدیرشرکت

دکوراسیونداخلیزاگرسدراستان

 سالهوپنجچهارمحالوبختیاری،سی

 شهرکرد

24 
محمدی

 میالسی
 مرد

مهندسمعمار،طراحدکوراسیونداخلی

ویادراستانچهارمحالوبختیاری،شرکتپ

 سالهوهشتسی

 شهرکرد

 مرد زمانی 25
دانشجوکارشناسیطراحیصنعتی،

 سالهوهشتبیست
 اصفهان

 مرد قاسمی 26
دانشجویکارشناسیطراحیصنعتی،

 سالهسی
 اصفهان

 اصفهان سالهوسهکارشناسیطراحیصنعتی،بیست مرد حالتی 27

 اصفهان سالهوهفتاسیارشدمعماری،بیستکارشن مرد راعی 28

 اصفهان وچهارسالهکارشناسرشتۀفرش،بیست مرد رحیمی 2۹

 اصفهان وچهارسالهکارشناسرشتۀفرش،بیست مرد برزگر ۳۰

 اصفهان سالهکارشناسیارشدهنراسالمی،سی مرد مرادی ۳۱

 مرد غالمی ۳2
دانشجویکارشناسیارشدمرمتآثار،

 سالهوهفتتبیس
 اصفهان

 مرد مؤمنی ۳۳
دانشجویکارشناسیارشدمرمتآثار،

 سالهوپنجبیست
 اصفهان

 اصفهان سالهونهکارشناسیارشدمرمتآثار،بیست مرد جعفری ۳4

 منبع:نگارندگان
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 های کاربردی عشایر بختیاری بافته بستر اجتماعی دست
فعالیت به توجه با  گیرد،شکلمی اجتماعی-فرهنگی بستری در اقتصادی هایکنش و هااینکه

سمتبه قومی هایگروه افرادو هدایت بر مؤثر عوامل توانندمی اجتماعی و هایفرهنگیسرمایه

بایدویژگی هاهایآنباارزش بیشتری همسویی باشندکه خاص مشاغل هایدارد؛بنابراینابتدا

هادرطولزمانکونتوخصوصیاتمشترکبختیاریعشایربختیاریکهاساساًریشهدرمحلس

هاوآدابوها،باورها،سنتدارد،موردتوجهقرارگیرد.الگویسکونتروستاییوعشایری،ایلراه

یکیدرواقعهایاستانچهارمحالوبختیاریاست.هایاجتماعیبختیاریرسومازجملهویژگی

جوددرآناست؛ایالتیشاملبختیاری،قشقایی،جرقویهوازوجوهاجتماعیایناستان،ایالتمو

هاراایلبختیاریدردوشاخۀهفتلنگوچهارلنگتشکیلترینآنبویراحمدسفلیکهبزرگ

دهد.هرایلبهچندطایفهوهرطایفهبهچندتیرهوهرتیرهبهچندتشوهرتشبهچندمی

مال(ودرنهایتهرکر هایشود.ساختارایلیدرشاخهبوبهچندخانوارتقسیممیکربو)اوالد،

هفتلنگوچهارلنگمتفاوتاست.هفتلنگ،خودبهپنجبابوهرباببهچندطایفهوچهار

(.۱۳82:74شود)بلوکباشی،لنگبهچهارطایفۀمستقیمتقسیممی

 . ساختار اجتماعی و سیاسی ایل بختیاری1نمودار 

 دگانمنبع: نگارن

 . ساختار ایلی بختیاری3جدول 

 ایل بختیاری

 بابادیباب،بهداروندباب،دورکیباب،دینارانیباب،سهدهستانیباب هفت لنگ

 محمدصالحی،ممیوند)زلقی(،موگویی،کیانارثی چهار لنگ

منبع:نگارندگان

به بیشتر بختیاری کوچمردمان میصورت زندگی استانشینی بین و نواحینکردند و ها

مرورزمانازجمعیتعشایریکاستهوبهزاگرسمیانی،کوچافقیوعمودیداشتندکهبه

 شد افزوده روستانشینان و شهرنشین مردم همکاران، و سوادجانی ۱۳۹4)عسگری :25۰.)

امروزهایلبختیارییالربزرگتحتتأثیرتحوالتسیاسیواقتصادیکشورمانندیکجانشینی،

هایاجتماعیاقتصادیآنشتغال،مهاجرتواسکاندرشهرهاوروستاهاقرارگرفتهوبنیانا
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ایخودقرارهایقومیوقبیلهشدهاست،اماهمچنانتحتتأثیرآدابورسومونظامدگرگون

بختیاری بهدارد. بهها اقتصادیسختکوش، نظر از لحاظاجتماعیدارایلحاظسیاسیمتحد،

بازیمحلیوروابط لباس، آیین، در متنوع فرهنگیاصیلو نظر از بومیو قومیو وسیع

هامؤثربودهاست.بافتهدستینظیردستگیریصنایعدستیهستندکههمگیبرشکلصنایع

ویژگیمی از گفتیکی بختیاریتوان بارز ارزشهای داشتن فرهنگیها هایاجتماعیو

دست استکبافتهمانند توانستهها کمتر روابطه در موفق یکالگویکنشاقتصادی به اند

 برسند. امروزی دستاجتماعی دربافتهدرواقع بختیاری عشایر اقتصادی،های فنی، نظام

تنوعقیمتو تعددمصرف، تنوعمحصوالت، بافت، لحاظتنوعشیوۀ از فرهنگی، اجتماعیو

یکعنصراساسیودارایخصایصکن خصایصکنشیدرشیمحسوبمیتعددرقبا، شوند.

مثابۀیکنمادونشانهبهالگویینسبتاًپایداراعضایجامعۀهدفهاباگذرزمانبهمیانانسان

دست از استفاده تبدیلبافته)نظیر امروزی( جامعۀ بختیاریو میانعشایر هایکاربردیدر

ویژگیمی بنابراین منحصربهشود؛ و خاص نظیر بهفردهایی پویایی و پایداری عنوانبودن،

مسئلهگونهکنشهایبارزایننشانه تواندایاستبنیادیکهدرجامعههممیهایاقتصادی،

هاداشتهباشد،امادرخصوصکنشاقتصادیمعرفگروههدفباشدوهمداللتبرموفقیتآن

هایاجتماعی،گیریدرقالبها،شکستوافتشدید،ریشهبافتهعشایربختیاریدرامردست

آن فنی و شبکهفرهنگی درون در قرارگیری عین در نتوانستند که دارد وها روابط از ای

درون پیوندهای قومی، شبکۀ بر مبتنی اجتماعی روابط مانند غیررسمی ومناسبات گروهی

یکفضایکننده،موفقیتدرهایتولیدکنندهوعرضهفامیلیوساختارهایرسمینظیرگروه

اقتصادیراداشتهباشند.

 های کاربردی عشایر بختیاری بافته های اقتصادی دست زمینه
اقتصاد درنظرگرفتن بهبافتهدست با اقتصادشاخه مثابۀها از می ای دستۀهنر دو توان

حوزهسیاست با مرتبط اقتصادی توزیع هایهای کم و تولید، که را آنمصرف به هاتوجهی

باف تهشکست برشمرد: است، زده رقم را سیاست۱ها و. درون حمایت طریق از که هایی

اشتغالبرون زادگاهی، شبکۀروابطخویشاوندیو آنگروهی، کارآفرینی، بهزاییو را سمتها

موفقیتسوقمی سیاست2دهد؛ ارائۀهاییکهازطریقمشتری. مداری)درقیمتوسلیقه(،

دکننده،تولیدکاالهایباکیفیت)نوعوکیفیتمواداولیه،کیفیتوخدماتبههنرمندانتولی

ظرافتبافت،عیوبحینتولیدوپسازتولید(،ارائهومعرفی،بازاریابی،برندسازی)جغرافیایی

کند.براینمدار،آنچهیابی،پیروزیرادرمواجههباسایررقباتضمینمیوفردی(وموقعیت
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تحلیلا هادرحوزۀفعالیتدادنپیوندروابطضعیفوقویآنینعواملدرنشانمهماست،

اقتصادیاست.

 های قومی و کارآفرینی ای ارزش نقش ساختار شبکه
بهارزشبافتهدروضعیتموجوددست تالشهایعشایربختیاری، خویشاوندیو هایمحلی،

هایموجودوروابطاجتماعیمایهبرایایجادشبکۀاجتماعیقویوکارآمدازطریقتقویتسر

کسبدرون توسعۀ ایجاد برای درخصوصدستگروهی جدید است.بافتهوکار نشده توجه ها

تحرکبختیاری زمینۀروحیهو بهدرواقعدر امکانانباشتها موردمطالعه، بینگروه در ویژه

هانادیدهگرفتهایایحاصلازآنبرداریازمزهاوانتقالوبهرههاوعالقهبهبافتهتجربه،ارزش

درصورتی است؛ وشده قومی محصوالت، این اقتصادی و اجتماعی مثبت وجوه از یکی که

شودبافتۀتولیدی،برایبودنودرنتیجهاقتصادمقاومتیحاکمبرآناستکهموجبمیبومی

مصرف و مصاحبهتولیدکننده )بیشتر باشد اقتصادی بکننده که زمینهشوندگان( تعامل هایا

خاستگاه با مرتبط و کارآفرینانه اجتماعی و دستاقتصادی این دربافتههای ابتدا ها

یاچارچوب کشور اقتصادی نهادی چارچوب سپسدر و خود شهر فرهنگی اجتماعی های

قابل دیگر میشهرهای و است مقیاستأمل در را اقتصادی کنشمتقابل رشد اجازۀ تواند

وبزرگ بهفعالتر شکلدهد. فشار و شرایطتحریم در روابطقومی،عبارتتر شبکۀ دیگر،

داشتنیکعاملفرهنگیدستهادرقالبروابطسنتیبادرخویشاوندیوهمسایگیبختیاری

تواندبهها(،ازطریققرارگیریدرفضایاجتماعیواقتصادیجدیدمیبافتهواجتماعی)دست

بندیجدیدتبدیلشودکهامروزهازآنغفلتشدهاست.موفقباصورتیکشبکۀاجتماعی
شوننیوبی،بافینکارسختیهزنگلودورابختیاریازهمونقییمازبافنوکارکردنعیب»

ایکاراکنه،اماموازبچیییادشگرفتیمواالنمفقطایتریمایکاراانجاموهرکینیتره
(.7-6شوندگان)مصاحبه«بیم
بافته» دست از کمتر خیلی قبل به نسبت شهرکرد همین در استفادهاالن ایلی های

دکوراسیونمی کل طراحی که کسایی هستن البته نیس. قبل مثل دیگه اصالً کنیم.
خوانکهماهمقسمتیازخونههاشونحتماًبههمونحالتاصیلوقدیمیازمامیخونه

نشان با تزئینمیهایایلیمثلفررو وریسو... مفرش، نمیشدستبافت، اما شهکنیم،
ایندرصورتیهکهمافقطاگراز گفتمشتریخاصیدرزمینۀدکوراسیونمرتبطداریم.

رنسرآریموکلیهممیهااستفادهکنیم،کلیپولدرمیکاررفتهدراینبافتههایبهطرح
(.24-2۳شوندگان)مصاحبه«وحسابیکاردرست

وبیشماندگاربشه،ازیکهاکمهابینبختیاریبافتهشهدستاونچهبیشازهمهباعثمی»
هایقومیهکهسالیانسالبینشونبودهشونبهیکسریباورها،رسوموارزشطرفعالقه
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هاستکهباتوجهبهاینکهامروزهمثلبودنبافتهوهستوازطرفدیگههمبحثکاربردی
ایازشوننمیشه،ازآموزشمادریبهدخترشیابرحسبعالقۀافرادبهشوندهقبلاستفا
می درصورتیتوجه ایدهشه؛ بافتههایخیلیخوبیبرایبهرهکه کهوریاز داره وجود ها

بختیاری خود بین میحداقل برسهها مشترک اقتصادی فعالیت یه به «تونه
(.۳۰-2۹-22شوندگان)مصاحبه

 نده و قیمت فروشنقش حقوق باف
شودمی تولید که شوند؛یعنیچیزیمحسوبمی فرهنگی اقتصادی،کاالی منظر از هابافتهدست

 موجود تفاوت ها،بافته حاضر،یکیازعواملمؤثربرکیفیتتولید شرایط برسد.در مصرف به تا

باآن اقتصاد بر حاکم بینقوانین است. کشور ولیدیت دیگرصنایع بر حاکم اقتصادی شرایط ها

بین،بهاعتبارنداردودراین منطقی و مستقیم ارتباط آن درآمدحاصلاز هاباکههزینهنحویبه

ترینعاملدرزمینۀتولید،تمامیوجوهکیفیتمثابۀمهمها،حقوقدریافتیهنرمندبهمصاحبه

دهد:بافتهراتحتتأثیرقرارمی
گیره.بیشترفرش،گلیمسیکهایماپیلزیادیدستمونونیهمۀبافتیلایمافروشینیسه»

بقیه گبهکهفروشایرهایبوفیم، محفظهیا یا سفره سیخومونشونمثلوریس، را ها
(.5-2شوندگان)مصاحبه«کنیماستفادهای

دستبیش» ایتر استفاده رسیده ایما قییم از که دنبالشبافتیلی که کسلی به یا کنیم
ایگردای ایند فرش غیر به کسیفروشیم زمونه ای بافتیل بقیه بفروشیم، که بوفیم

(.4-۳شوندۀ)مصاحبه«نیخاشون
گرهفرشوگلیمبافیم،پیلزیادیهمبموننیدن.بیمهکهنیوریم،صبحتاشووقتمونوای»

(.7-4-2شوندگان)مصاحبه«کنیمامابازمخداراشکرای

گذاررادرتولیداثرهنریمشخصدهندهوسرمایهجایگاهسفارشوضوححقوقهنرمندبه

کنندۀاینهستندکهچهچیزیتولیدهایاقتصادیاغلبتعیینواقعیت»کردهاست؛چراکه

توانگفتفعالیتبسیاریازبافندگانمی(.۱۳87:۱85)ولف،«شودوبهدستمخاطببرسد

بهاقتصاد اتکا با اینعرصهصرفاً هنرمندبرایدر استو بازار فروشدر درجهتارائهو و

گیرد؛زیرااینقشرنسبتبهمعیشتخوددرتولیداتشبیشترنیازهایاقتصادیرادرنظرمی

وریاقتصادیتریقراردارندوورودبهبازاروفرصتبرایبهرهدیگراندرسطحاقتصادیپایین

قعوقتیمسئلۀتأثیرمستقیمبرارزشبازاریمحصوالتازآثارشاندارایمحدودیتاست.دروا

آید،تولیدکنندگانآنازاهمیتکمتریبرخوردارند.هنریپیشمی

مشتری حیطۀ در محصوالت این قیمت مسئلۀ دیگر، یکسوعامل از استکه مداری

مربوطتوانندقیمتوسودوکارمیوسیلۀعرضهوتقاضاتعییننشدهاستوصاحبانکسببه
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هایواقعیاجتماعیوفرهنگیتعیینکنندوازبهاینمحصوالترابدوندرنظرگرفتنارزش

سویدیگر،عموماًاولویتخریداراندرخصوصقیمتاثرنسبتبهمحتوایآنتفاوتمعناداری

به مصرفطوریدارد؛ دست طوربه و هنری محصوالت کنندگانکه بهبافتهاخص، گروه دو ها

 هاخریدبافته برای هزینه صرف در انگیزۀکافی خود بالفعلکه کنندۀ.مصرف۱شوند:میتقسیم

 دارد؛ که2را افرادی بافتهمصرف و متقاضی خاص تحتشرایطی . میکنندۀ یعنیها شوند؛

دارند. بدانتمایل که است چیزهایی به یافتناستطاعتمالیمانعدست عواملیمانندنداشتن

از انتخاب،درنتیجه را با متناسب گزینۀ میانچند موضوعمی انتخاب درآمد اینجا در کنند.

یعنیمیزان بر شدهخریداری کاالی مصرف در افراد رضایت مطلوبیتمطرحاست؛ کهمعموالً

کنندهدرتالشبرایمصرف حداکثر(، خرید حداقل، )درآمد نهایی مطلوبیتیافایدۀ مبنایاصل

(.درنتیجهخریدHeilbrun, 2011: 81باشد) برخوردار کمتر هزینۀ از که ستا استفادۀکاالیی

ارزان بلکهتعدادبیشتریازآثارمشابهیا قیمتصنعتیوبراساسمحتوایارزشیآننیست،

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

هاهموارهبافتهطورکلیانگیزۀمشتریدرموردمصرفدستکنند.بهخریداراناقدامبهخریدمی

بهعواملیمانندقیمتکاال،ثروتمشتری،قیمتمحصوالترقیبومیزانعالقۀمشتریبه

مواد و منابع هزینۀ بر عالوه طرفیبرایتولیدکنندگاننیز از است. محصولبستگیداشته

هزینه و ارزش زمانمورداستفاده، درخصوصهای که شود گرفته درنظر باید کاری و ی

برایبافتهدست اول قدم در است شده موجب همین و است بوده توجه مورد کمتر ها

هاواقعیتکننده،وجهیاانتظاراقتصادیازآنتولیدکنندهوخریدارودرقدمبعدیبرایعرضه

تالش این، بر عالوه منیابد. ادراک تغییر برای بسیار دستهای قیمت از دربافتهشتری ها

توجهیهاباکیفیتازبازارومعامالتوبیبافتهدارکهباحذفبسیاریازدستمعامالتتخفیف

ارزش آنبه نادیدهافزودۀ اصلی دالیل از است، گرفته صورت اقتصادیها کنش گرفتن

شود:هاوعالقۀمشتریبهمحصوالتمشابهمحسوبمیبافتهدست
« دستبه کالً نداره.بافتهنظر هم غیربختیاری و بختیاری فرش، غیر فرشو گرونن، ها

تربودنوهرجورمکهدلشونبخوادقیمتروشونسازگرونباالخرههمیشهچیزایدست
حجرهمی این همیشه که هس همینم برای فرشذارن. و پولدارندارا «فروشا

(.2۱-2۰-۱5شوندگان)مصاحبه
نگر» صنایعانیبرایسرمایههمیشه چونگذاریرویچیزایهنریو داره؛ دستیوجود

شاینباشهکهقیمتمشخصیندارنوتشخیصاصلریسکباالییداره.شایددلیلاصلی
اگهفقطبحثزیباییواستفادهباشهکهجنسایمشابهارزون وغیراصلشخیلیسخته.

شوندگان(.)بیشترمصاحبه«هایجهادیوماشینیترشمهست،مثلبافته
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 نقش شناخت و نوع ارائه
نقشتعییندرزمینۀمیزانشناختومعرفیبافته هاییکهکنندۀگروههادرجامعۀامروزی،

پررنگمی دردستدارند، آثاررا میارائۀ)مدیاسیون( زیرا تغییرشود؛ تواننددرپذیرشآثار

درزمینۀاینمحصوالت،حداقلتسهیالتوامکاناتایجادکنندودرراستایتوسعۀاقتصادی،

اولیهبرایبافندهیاهنرمند،امنیتبرایبازارفروشونیزافزایشسودودرآمداقتصادیرارقم

پدیده امروزه درواقع بزنند. نام ارائه»ایبه پذیرشمحصولبه« و شأن استکه آمده وجود

می کنترل جامعه در را هنری و فرهنگی کند اکبری، و ۱۳۹4)ترابی این،(62: بر عالوه .

بهمی حیطۀموردنظر در سلیقۀمشتریرا درگیریو باتوانندمیزانشناخت، دستآورندو

یابیاجتماعی،بهاتخاذکاالهاییباکیفیاتزیباشناسانۀموردپسندجامعهدرجهترشدهویت

به دارند،واقعبیشترآثاریکهامروزهخوددستیابند. امکانقرارگیریدرزمرۀآثارهنریرا

سلیقۀ اعمال سفارشحاصل بودهدهندۀمستقیم بافتهآن درمورد مهم این به اما هایاند،

کههایسنتیکمترعنایتشدهاست.درحالیموجببازتولیدوتکثیرنقوشورنگعشایریبه

دگراییحاکمبربازارخریدوفروشقرارتوانندباحداقلخصایصزیباشناسانهتحتتأثیرممی

سلیقۀ متناسببا آثار تولید به تمایل خالقیتو با یا )کیانیگیرند باشند مشتریهمسو

(.۱۳۹۹:۱27اجگردیوهمکاران،

ارائۀدستمصاحبه میزانشناختو از هایبختیاریبافتههایزیرگویایوضعیتموجود

بودهاست:
هایقومیچهبختیاریچهکردیوقشقایییااقوامشومعرفیبافتهمادرزمینۀگستر»

داننداینفرشیافالنبافتهمحصولکدامتوجهیم.خیلیازمردماصالًنمیدیگرخیلیکم
هاوجودنداشتهوبههمینخاطرجزبازارجایدیگریبرایمعرفیآنقوماست؛چونبه

(.۱۱-۹شوندگانحبه)مصا«آیدهامیکمترکسیسراغآن
برگزارینمایشگاه» با سعیشده حالحاضر فرشدستدر )بیشتر دیگرها کمتر بافتو

هایقومیرامندانبهبافتهها)مثالًدرهمیناستاناصفهان(عالقهها(درسطحاستانبافته
حتیدرمیاندارهایابیشتردرجریانبگذاریمتامحصوالتیکهدربازار،درمیانکلکسیون

هااست،درمعرضدیدوفروشقراربگیرد،امااینهمنهایتاًسالییکیدوباراستبافنده
دانیدچرا؟چوناولینچیزیکهبعدازبافتموردتوجهاست.میکهبیشترهمفرشدست

رسد،فرشاست.کمترکسیکهشناختیابافتهدرذهنمردممامیشنیدنکلمۀدست
دیگربافتهداردیاصرفعالقهتخصصی با آشناییداردمندی، -۱2شوندگان)مصاحبه«ها

22.)
هاییکهتوبازارفرشومیدانامامواسطۀدیدنبافتهازوقتیدراصفهاندانشجوشدم،به»

هایبختیاریآشناشدموازشونخوشماومد.بهفکراستفادهازشونتوبافتهاست،بادست
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اهیم)طراحیمدرن،طراحیومرمت(افتادموبهنظرمخیلیجایکاردارند؛پروژۀدانشگ
اینمبایدبگمکهبه گلیم،وگرنهقبلازاینشناختیاعالقۀخاصینداشتم، جزفرشیا

(.۳4-2۹-25شوندگان)مصاحبه«شههاشونخیلیسختپیدامیبقیۀبافته
گید؟توخونۀپدربزرگمفرشبافترومیبافتهچیه؟همونفرشدستمنظورتونازدست»

شناسمم،امادرستنمیدونمبختیاریهیانه.توبازارهمدیدهبافتداریم،امامننمیدست
(.۱8شوندۀ)مصاحبه«ایهکهبرایچهمنطقه

آنبافتهدرخصوصدست ارائه، بستر بختیاری، کمترهایعشایر تأثیرگذار و همهدفمند

دهنده،جاییبینبخشدولتیهایحاکمبربسترهایارائهارگرفتهاستیانظامموردتوجهقر

خصوصیباقیمانده واسطهو کنار بخشخصوصیدر به بیشتر یعنی دولت،اند؛ هاییمانند

هاو...وابستهشدهاست.ها،حراجینمایشگاه

 نقش صادرات و تبلیغات
عر سایررقبا، رقابتواصولعلمیتجارتدرازعواملمؤثردرمواجههبا صادرات، صۀتوزیع،

ایندستبهره بهبافتهگیریاز استکه موقعیتها در درستییابیبهدلیلنداشتنمهارتالزم

هاسببافزایشتولیدداخلیشدهدراینبافتهکهتوانصادراتیپنهانفراهمنشدهاست؛درصورتی

حوزه اشتغالدر سطح محصوالتوبافتههایمختلفدستو بیشتر و بهتر امکانعرضۀ و ها

درواقعهرهایاستانوحتیکشوردرسطحاقتصادیمیدرنتیجهباالرفتنترازپرداخت شود.

محصولدرهرمرحلهازحیاتخود،بازاروانتظاراتمتفاوتیازسطحجامعهرابههمراهداردکه

یابیمحصولوحمایتازآندربازاربرایموقعیتباتوجهبهتغییروآشفتگیحاکمبرمحیط،

رودوزمینۀتبادلشمارمیگیریدربرابررقبایمحصولفعالیتمهمیبهنظارت،عرضهوموضع

(.همچنیندردنیاوزندگیمعاصرکهازتبلیغات2۰۰6:۱4کند)مونگی،ومعاملهرافراهممی

هاونیازهادارد،نقشستعدادزیادیدراثرگذاریبرخواستههالبریزاستوادرقالبانواعرسانه

ایدررنگاست؛یعنیهیچنوعبرنامههایعشایربختیاریکمبافتههاوبرندسازیدردسترسانه

هاهاوجودنداردوموجبضعف،سرخوردگیونزولدرحوزۀاقتصاداینبافتهجهتبازاریابیآن

کهحمایت چرا است؛ اقتصادیمیهشده برندشدگیاجتماعیو تواندبازگوکنندۀایاجتماعی،

هایاقتصادیباشد.بخشیمؤثربروجوهکنش

هایبختیاریهستند:بافتههایزیرنیزمؤیدکمبودیاحتینبوداینبخشدردستمصاحبه
گفتبافتفرشدست» بشه ب بافتشاید صادر مقابلاگر در اما پایینیداره، شه،هزینۀ

درآمدارزیباالییخواهدداشتوحتیظرفیتخیلیزیادیبرایایجاداشتغالداره،اما
هاروخریداریشه؛مگراینکهتوریستیامسافریاوندرحالحاضرتوجهخاصیبهشنمی

اینمی نهفقطفرشکهشایداگربازاریابیخوبیبافتهتونهبرایهمۀدستکنه. باشه، ها
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شدنیاحداقلنقشفعالیدراقتصادعنواننوعیبرندصادرمیگرفت،بهتمیبراشونصور
(.۱4-۱۳شوندگان)مصاحبه«کردنپیدامی

بافتبودیم،امااالندرمقایسهباسایراقالمترینصادرکنندگانفرشدستقبالًمایکیازبزرگ»
مکملمشاغلروستاییه،امابابافتیهصنعتکهفرشدستصادراتیکاهشپیداکرده؛درحالی

وجودهاییکهدرصادراتاونبهافزودهووقفهتوجهشاغلین،سهمناچیزارزشتوجهبهتعدادقابل
(.۱2-۱۰-8شوندگان)مصاحبه«اومده،دارایشرایطمناسبیدراقتصادملینیست

فروشدست و توزیع تولید، در اقتصادی مناسبات بافتهاساساً بیشتر درآمد،ها میزان به
هادرچارچوبروابطاجتماعیوابستهیابی،بازاریابیوکارآفرینیآنبودن،ارائه،موقعیتسفارشی

مشخصکرد.4توانموقعیتکنشاقتصادیرادرسطحضعیفیاقویمطابقجدولاستومی

 های عشایر بختیاری بافته . کنش اقتصادی در وضعیت کنونی دست4جدول 

 کد وضعیت موجود شونده مصاحبه ها نمونه 

موقعیت 
کنش 

 اقتصادی


کنش 

 اقتصادی

 تولیدکننده

 ۳،4کدهای

فهماقتصادیمتفاوتمیان-
عشایروتولیدکنندگان

نبودنبرایبافندهاقتصادی-
درتولیدوفروش

نداشتنبازارفروشمتناسب-
 بانیازوسالیقامروزی


تغییردر
قیمتو
فروش

شدنسفارشی
 اقالم


بودنپایین

دستمزدها


متغیربودن
قیمت
هابافته


 )ضعیف(


 5،2کدهای

نبودسفارشمناسببرای-
ترغیببافندهوتولیدکننده

بودنبرخیازسفارشی-
 هایپرکاربردمانندفرشبافته

 2،7کدهای
برخوردارنبودنازدرآمدو
 بیمۀمناسببرایبافنده


 هکنندعرضه

بیشتر
 شوندگانمصاحبه

هایشدنبافتهجایگزین-
جهادیباقیمتپایین

هایمشابهرونقبافته-
افزایشرقبا ماشینیهندیوپاکستانی


نبودنگرش
تبلیغاتی


توجهیبهبی
بازاریابیو
 مدیاسیون

توجهبه
شرایطبازار
براینوع
خاصکاال

توجهیبهکم
شرایطرقابت
کاملشامل:

ارانخرید
گوناگون،
فروشندگان

زیاد،
محصوالت
همگنو...
 )ضعیف(

کدهای
8،۱۰،۱2،۱۳،۱4 

توجهیبهحوزۀصادراتکم-
اینمحصوالت

ناباوریصادرکنندگانبه-
تبلیغاتواستفادۀناچیزاز

 آن
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 های عشایر بختیاری بافته . کنش اقتصادی در وضعیت کنونی دست4دول ادامه ج

 کد وضعیت موجود شونده احبهمص ها نمونه 

موقعیت 
کنش 

 اقتصادی

 

 

کدهای
۹،۱۱،۱2 

نبودبسترمناسبوپایدار-
برایعرضه،معرفیوفروش

هایتوجهیبهشیوهبی-
 هابافتهنویندرمبادلۀدست

  



کنندهمصرف

 

 ۱5،2۰کدهای

متغیربودنخریدوابستهبه-
تواناییمالیخریدار

ننسبتبهبودقیمتگران-
 هایصنعتیبافته


تغییروتحول

مالیو
گذاریسرمایه

 


تأکیدبر
قیمت

گرفتهنشئت
ازتقاضا


 )ضعیف(

کدهای
۱7،۱۹،2۱ 

عدمحساسیتدرزمینۀ-
 قیمتمحصوالتمشابهارزان

بیشتر
 شوندگانمصاحبه

گذاریحداقلنگاهسرمایه-
 هادرخریداینقبیلبافته


 
 
 


 نظرانصاحب

کدهای
۱8،2۳،24 

نبودشناختوزمینۀمعرف-
ایهایمنطقهومختصبافته

قومیمانندعشایربختیاری
نبودنباشرایطمتناسب-

اقتصادی،پسندوکاربرد
 جامعۀامروزی

تحولدر
معرفی


نبود
یابیموقعیت

اقتصادی



گسترش
 گریواسطه

تأکیدنکردن
برعامل

بسترمندیو
کلیت

اجتماعیو
فرهنگی

نداشتنتعامل
هایزمینه

اقتصادیو
اجتماعی
کارآفرینانه


توجهیبهبی

نهادهای
مناسب

عنوانبه
میانجیبین
کنشو
سرمایۀ
اقتصادی
 )ضعیف(

کدهای
22،2۹،۳۰ 

بافتمحصوالتیدارای-
مشتریفقطباهدففروشو

وریمادیبهره
رنگیانباشتتجربه،کم-

هاووعالقهبهبافتههاارزش
برداریازمزایایانتقالوبهره

هاحاصلازآن
توجهیبهارزشکم-

 هابافتهکارآفرینیدست

کدهای
25،2۹،۳4 

فعالیتبازارهایخصوصی-
هایینظیردرسایۀواسطه
 هاحراجی

منبع:نگارندگان
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 تحلیل راهکار برای توسعۀ اقتصادی
هایاقتصادیبامحصوالتهاوکنشسمتتحلیلروابطبینپدیدهایبهتردهامروزهگرایشگس

هنریبه بافرهنگیو و کرده مصرفاینمحصوالتتمرکز و تولید بر استکه آمده وجود

به(.۱۳۹5:۱2)خادمیوپریخانی،هاییدرعرضۀکاروتوابعدرآمدنیزدرارتباطاستمدل

هابافتهتوجهبهوضعیتضعیفکنشاقتصادیدرخصوصدستهمینمنظوردراینبخشبا

ابتدا شرایطاجتماعیمعاصر، بهکاربردیدر جدولترینراهکارها معرفیوسپسبه5قرار

شود.هاپرداختهمیتبیینآن

 آمده دست ترین راهکارهای به . کاربردی5جدول 

 

 

 

 

کنش 

 اقتصادی

 راهکار

بهآگاه- جامعه ارزشویژهکردن از جنبهعشایر فرهنگی، اقتصادیهای و کارآفرینی های

هاهاومحصوالتنوینمستخرجازآنبافته

خصوصجوانانبیکاربهاشتغالدراینصنعتبارویکردیهایعشایروبهترغیبخانواده-

 جدید

وکارحمایتوتخصیصتسهیالتمالیبهتولیدکنندگانوصاحباناینکسب-

اختصاصح- و حوزه این کارآفرینان از تجاریمایت جهت در تسهیالتی ودادن سازی

 گیریکاربردیهایبهرههاوزمینهکردنایدهعملی

ارائهوهدفمندازاینمحصوالتباحمایتازبخشهایقابلهاوموقعیتبرپایینمایشگاه-

 خصوصیفعال

شبکهبهره- از راگیری در اجتماعی وهای محصوالت تعامل و فروش تبلیغات، ستای

 هامتناسببابازارتقاضاکاربردهایجدیدآن

 گرفتنصادراتمحصوالتهایمناسبوکارآمددرجهترونقکردنزیرساختفراهم-

منبع:نگارندگان

هاشاملبافتهمنظورارائۀراهکار،پارادایمحاکمبروضعیتکنشاقتصادیدرمورددستبه

بازاریابیدرگذارییمتق صادراتو کارآفرینی، وضعیتاشتغالو تقاضا، و عرضه بازار در ها

شدهاست.جامعهدرنظرگرفته

گذاریدرسهگروهمتفاوتتقسیمدرمرحلۀاولکاالهایفرهنگیوهنریازلحاظقیمت

توانبازاردارندومیصورتخصوصیوجوددارندوقیمتیبالقوهدر.محصوالتیکهبه۱شدند:

برایبهسنجیدکهمصرف خریدار یا هزینهآوردنآندستکننده مقدار چه استها ایحاضر

اینروشمی با بپردازد. تعیینکرد؛ را نهاییمحصول هزینۀ کاالی2توان محصوالتیکه .

رتبرایهاهیچقیمتمشهودیوجودنداردکهدراینصوشوندوبرایآنعمومیمحسوبمی
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سازندهگذاریآنارزش برخیعناصر به ارزشفرهنگی تجزیۀ از میها گرفته شود،اشبهره

شناختی،ارزشمعنوی،ارزشاجتماعی،ارزشتاریخی،ارزشنمادین،ارزشمانندارزشزیبایی

اصالت پریخانی، ۱۳۹5)خادمیو هنریکاالهای۳(؛۱۳: محصوالتفرهنگیو بسیاریاز .

همشمارمیبهترکیبی ویژگیآیندو مانندزماناز هایخصوصیوعمومیبرخوردارهستند،

کنارهمبافتهدست با که بختیاری عشایر تابعهای تابعقراردادن و تقاضا درهای عرضه های

ازیکسووهزینۀخریدآنمحصوالتخصوصیوعمومیمی توانهزینۀنهاییتولیدآنرا

اازسویدیگرمشخصکردوقیمتآنرادرحدتعادلقرارداد.همچنینکنندهربرایمصرف

هابودنچرخۀاقتصادیاینبافتههاینارساومانعدرجهتدرگردشگذاریتوانازقیمتمی

به سنتی قالب در کسی اگر و کرد جلوگیری اول مرحلۀ ویژگیدر ارزشبرای هایدنبال

هافروختهشودتاازطریقتعیینتفاوتبینودیافتهازآنفرهنگیبود،دونسخۀاصلیوبهب

ازنسخهآن البتهمنظور قیمتهریکتعیینشود. بلکهها آثارجعلینیست، هایبهبودیافته،

شوند.ترتولیدمیآثاریاستکهباوفاداریبهاصلاثردروجهاقتصادیپایین

بافتهایندست صنعتهستند و هنر از متشکل دستهها در تعریفبندیصنایعو دستی

بایددرمرحلۀدومشوند.درنتیجهوسیلۀنیرویانسانیتولیدمیشوندکهازلحاظماهیتیبهمی

افزودۀمناسبیراتواندارزشزاتوجهکردکهمیعالیتاشتغالفعنوانیکبهاینمحصوالتبه

د،حداقلدراستانچهارمحالوبختیاری،حالباتوجهبهنرخبیکاریموجوایجادکندودرعین

ازحیثتعدادنیرویانسانی،سرمایه دوامطوالنیاشتغالمناسبیرا مدتگذاریثابتپایین،

هابدونوابستگیاشتغالوتنوعشغلیبراساسمنطقاجتماعیتضمینکند.درواقعاینبافته

ویژگی شرایط، با انطباق و خارج جهان ضروریاتبه و مقاومتی»ها اقتصاد به« صورتچه

صورتبلندمدتمانندراهبردیبرایکمکبهمدتدرشکلراهکاریاضطراریوچهبهکوتاه

رشداقتصادیدرقالبکارآفرینیراداراهستند.همچنینمزیتمنطقۀخودوحتیکلکشور

هایبرایفرصتتوانندبسترمناسبیشوندکهدرصورتنگاهاقتصادیبازهممیمحسوبمی

آن از متأثر کارآمد و متنوع جدید، تشکیلدرآمدزای اجزای و عرصهدهندهها در هایشان

ایبدیع،موجبخلقچیزینووسودآوردرگونههابهمختلفجامعهباشند؛ترکیباجزایآن

می مقاومتی اقتصاد فرصتحوزۀ به تهدیدها و اشود برای کاالها تأمین روند در یجادهایی

حداقلخوداتکاییتبدیلمی انگیزهخودکفاییکاملیا تخصیصتسهیالتو هایشوندکهبا

می ابداعاتافزایشروزافزون این دستتشویقی، کنشاقتصادیدر درنتیجه بابافتهیابد. ها،

فعالیتهایینظیرسختانتقالوتقویتارزش روحیۀکارآفرینی، گروهیو...هایدرونکوشی،

میتق مدار این بر شد. خواهد ویت به ازظرفیتتوان کاال عنوان پنج حداقل برای سازی

براساستوانمندیبافتهدست جدید و قدیم کاربرد در ها کرد: اشاره استان نیازهای و .۱ها
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وسازبنامانندسرامیک،کاغذدیوارییاحتیدرطراحینوعخاصیازتجهیزاتصنعتساخت

بهرهبریالگوهایگچ نمادهایدستبا نقوشو بافتهگیریاز ساخت2هایعشایربختیاری؛ .

گرفتناز.بهره۳هانظیرتاچه،نمکدان،جوالو...؛بافتههاییبااستفادهازاغلبدستدیوارکوب

استفادهازنقوشو4هایینظیرگلیم،جاجیموموجدرصنعتطراحیودوختپرده؛بافته .

.استفادۀمؤثر5هادرصنعتپارچه،لباسوحتیتولیدکیفوکفش؛بافتهدستنمادهایویژۀ

هادرطراحیبدنۀمحصوالتکاربردیهاعالوهبرنقوشتزئینیآنبافتهازفرموشکلدست

جدیدمانندوسایلچوبیودکوری.

نیازهایموجودجایتأکیدبرمرحلۀسوماستفادهازراهکارهایسادۀبازاریابیاستکهبه

بهمی نیز را جدیدی نیازهای توانند مانند آورند؛ رسانهبهرهوجود در تبلیغات از هایگیری

هادرمیانمردموخریدوفروشآنالین،اجتماعیکهباتوجهبهمحبوبیتروزافزوناینشبکه

راه از دستیکی مخاطبان با برخورد در اقتصادی موفق ببافتههای عشایر وهای ختیاری

آن عناصر از حاصل مصرفمحصوالت موجبمتقاعدکردن همچنین است. برایها کنندگان

مشتری پایۀ بر گسترش و معرفی هدف با محصوالت این از واستفاده سرعت با مداری

شودونشانگراینخواهدبودکهلزوماًالگویمبتنیبرهزینهوفایدهعاملپراکندگیوسیعمی

هدبود،بلکهالگویروابطغیررسمیدرجهتجلبوحفظمشترینیزتأثیرگذارموفقیتنخوا

هایاجتماعیازجملهرادیو،تلویزیونوسینماکهتأثیریگیریازرسانهاست.درگاماول،بهره

دادنزندگیجدیددارند،درجهتاستفادهازالگوهایهدفمندبرپایۀمحسوسومؤثردرشکل

واردکردنآنهنرهایسنتی بعدشبکهو درمرحلۀ بهعرصۀاجتماعیو تاها هایاینترنتی،

صورتآنالین،خریدوفروشهرچهبیشتراینآثاربهسهولتتأمینشود.همچنینجاییکهبه

مندیرودکهبهرهشمارمیهایهرمحصولیبههایبازاریابیوداراییبرند،ازارزشمندترینراه

تواندرسیدنبهموفقیتکنشاقتصادیدرمحصولراموجبشودآنمیومدیریتمناسب

 ۱۳۹5)سلطانعلی، به۳2: و می( عمل رقابتی راهبرد یک زنجیرۀمثابۀ مظهر هم که کند

دست اجتماعیبافتهاقتصادی زنجیرۀ مظهر هم و -ها است. درصورتیفرهنگی کهدرنتیجه

ازآنربردیجدیدمستخرجهایعشایربختیاریومحصوالتکابافتهدست دارایبرندشده ها

گسترده شناخت موجب وشوند، تقاضا بازار گسترش اعتبار، و اعتماد اطمینان، ایجاد تر،

شود.گیریکنشاقتصادیفعالمیدرنهایتشکل

هاکهبافتهالمللی،دربرخیازدستدرمرحلۀچهارمباتبیینفضایحاکمبربازارملیوبین

هاباکاربرددارند،قابلیتصادراتنیزوجوددارد.حتیدرخصوصمحصوالتبرگرفتهازآنهنوز

هاکند،اماکمترموردتوجهبودهاست.توسعۀصادراتآنکاربردجدیدنیزاینقابلیتصدقمی

بهمنابعموجوددرکشورعالوهبرمعرفیآن قتواندموجبتشویهاباکاربریجدید،میبااتکا
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درنتیجهکمکبهرشدکنشسرمایه اینصنایعو بهحوزۀ گذارانبخشخصوصیبرایورود

آناقتصادیآن یعنیاتصاالتیغیرشخصیبرایخروجیاقتصادیاز شود؛ شواهدیازها یا ها

(.۱۹85:4۹۱گیرد)گرانووتر،مبادلۀاقتصادیدرونساختارهاییاجتماعیصورتمی

گیری نتیجه
اط بهبرپایۀ میدستالعات دستآمده دریافتکه بازارهایبافتهتوان بختیاریدر عشایر های

ها،زمینۀعدمرنگیبعداقتصادیآنامروزیازجایگاهوکاربردموفقیبرخوردارنیستندوکم

وجودکنندگاندرعرصۀداخلیوخارجیرابهاستفادهورقابتدرمیانتولیدکنندگانوعرضه

اس درحالیافتادنبافتهتکهروندازرونقآورده است؛ تسریعکرده را جامعۀامروزیها کهدر

بهره نسلمعرفیو درجهتتداومدر اینهنرها بخشیاز تمامیا تحکیمگیریاز هایبعد،

هایاقتصادی،تولیدی،بومیودرنتیجهایجادهویتبخشیازفرهنگعشایریوترمیمکاستی

رود.ازشمارمیویژهدرمیانعشایربختیاریامریمهموحیاتیبهیپایداربهتوسعهواقتصاد

هایامروزیدربسترجامعه،چهبسترمحلیعشایربختیاریوچهبسترشهری،طرفیجریان

خصوصفعالیتاقتصادیداردکههابهبافتهنشانازپیوندروابطضعیفدرحوزۀفعالیتدست

 ایجاد موجبات مانندخود اصیل اجتماعی و فرهنگی صنایع مصرف مشخصمیان شکافی

بهبافتهدست ترویجکاالهایجدیدرا و درصورتیها دارد؛ هنرهایهمراه فرهنگو کهدانش،

هاییازیکتبارهستندوهنرامروزجزبرهنرودنبالیکدیگر،نسلاصیلگذشتهوامروزیبه

توانازهاکاریغیرمنطقیاستومیدادنآنقابلهمقراردانشدیروزتکیهنزدهاست.درم

ایجانبۀهنرهاوجامعۀتولیدیآنبهرهبرد.جامعههایمیانایندودرجهترشدهمهتفاوت

مهم زمینۀهنریهمیندستکهیکیاز بهیمناینبافتهتریندستاوردهایشدر استو ها

هایفرهنگیواجتماعیازجملههایاصالترادرزمینهههنرها،رفتارهاورسومایلیاتی،نشان

اند،دستآوردهکوشی،روابطقومی،اتحادو...بهها،سختدستی،ادبیاتعامیانه،اسطورهصنایع

ایازعواملاجتماعیواقتصادیهابهفراخوروجودمجموعهبافتهامادرجامعۀامروزی،دست

قی و بافنده پایین حقوق بافتهشامل پایینمت بافتهها، ارائۀ نوع و شناخت سطح ها،بودن

نقشارزشرنگکم فعالیتبودن و شبکهها وهای نقشصادرات نقشکارآفرینی، قومی، ای

تبلیغات،کمترمجالبروزوحتیمقاومتدرزمینۀمصرفودرنتیجهموفقیتاقتصادیپیدا

ایازروابطومناسباتغیررسمیمانندشبکهدردرونانددرعینقرارگیریاندونتوانستهکرده

گروهیوفامیلیوساختارهایرسمیموفقیتدرروابطمبتنیبرشبکۀقومی،پیوندهایدرون

یکفضایاقتصادیداشتهباشند.
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آسیب به وابسته ابتدا وضعیت، این ظهور فروش،دالیل و قیمت در تغییر مانند هایی

افسفارشی اقالم، بیشدن رقبا، گسترۀ نگرشزایش نبود مدیاسیون، و بازاریابی به توجهی

یابیاقتصادیوگذاری،تحولدرمعرفی،نبودموقعیتتبلیغاتی،تغییروتحولمالیوسرمایه

آنگسترشواسطه بازار هرچیز قبلاز دوم،گریاستکه است. داده قرار تحتتأثیر را ها

 از متغیرپایینموقعیتکنشاقتصادیمتأثر و بهبودنقیمتبافتهبودندستمزدها توجه ها،

به نوع برای بازار کمشرایط کاال، قیمتخصوص بر تأکید کامل، رقابت شرایط به توجهی

گرفتهازتقاضا،عدمتأکیدبرعاملبسترمندیوکلیتاجتماعیوفرهنگی،عدمتعاملنشئت

عنوانمیانجیبینتوجهیبهنهادهایمناسببهه،بیهایاقتصادیواجتماعیکارآفرینانزمینه

غیرمستقیمیبه مستقیمو تأثیر اقتصادیاستکه سرمایۀ ملموسرویکنشو کامالً طور

دست گذاشتهبافتهمصرف مهمها و سوم واند. اجتماعی روابط این شکل اینکه همه از تر

سویهوفردیجهتتوجهوتأکیدیکاینهاتعیینکردهاستوازبافتهاقتصادیرابازاردست

هابرپایۀقیمت،هزینه،منفعت،سودو...استکهخودموجباتبیکاری،وارداتبافتهبراقتصاد

تررابرایجامعۀهدففراهمآوردهاست.هایسنگینوهزینه

هاییکه.سیاست۱رنگرابرشمرد:هایاقتصادیکمتواندودستهازسیاستدرنتیجهمی

برون و درون حمایت طریق اشتغالاز زادگاهی، و خویشاوندی روابط شبکۀ وگروهی، زایی

مداریهاییکهازطریقمشتری.سیاست2دهد؛سمتموفقیتسوقمیهارابهکارآفرینی،آن

کاالهای تولید تولیدکننده، هنرمندان به خدمات ارائۀ معرفی، و ارائه سلیقه(، قیمتو )در

پسازبا و تولید عیبحین رفع ظرافتبافت، کیفیتو اولیه، کیفیتمواد و کیفیت)نوع

یابی،زمینۀتوفیقرادرمواجههباتولید(،بازاریابی،برندسازی)جغرافیاییوفردی(وموقعیت

کنند.سایررقباتضمینمی

 به توجه شامل راهکارهایی درنظرگرفتن با دستقیمتحال بههبافتهگذاری یکا عنوان

 جنبهکاالیترکیبی، حمایتاز آنتوجهو محصوالتنوینمستخرجاز ها،هایکارآفرینیو

بهترغیبخانواده و عشایر رویکردیهای صنعتبا این در اشتغال به بیکار خصوصجوانان

نکردهایمدرندرراستایتبلیغات،فروشوتعاملمحصوالت،فراهمگیریرسانهجدید،بهره

توانموفقیترادرگرفتنصادراتمحصوالتمیهایمناسبوکارآمددرجهترونقزیرساخت

تواندراینبستراقتصادبومی،هامیسردید.عالوهبراین،میبافتهزمینۀرشداقتصادیدست

زاییوکارآفرینیکردوازاینطریقبهاقتصادعشایریوحتیبرایبافندگانعشایریاشتغال

سازیبرایایجادحساسیتفرهنگیواقتصادملیوتوسعۀپایدارکمککردوعالوهبرزمینه

هایفرهنگی،گامیدرجهتمطالبهازکارگیریمجددمیراثاقتصادیدرخوانشمجددوبه
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هایمختلفبرداشتودرجهتبسترسازی،مراکزمتولیتولیدی،فرهنگیومردمیدرزمینه

وتوانمندسازیبادرنظرگرفتنمالحظاتامروزیمؤثرواقعشد.ریزیبرنامه

دست پژوهش، این بهبافتهدر بختیاری عشایر کاربردی وهای فرهنگی محصوالت عنوان

آن کنونی وضعیتاقتصادی در دخیل عوامل و شد مطالعه ارزشاقتصادی دارای هاهنری

تاازاینطریقگامیمؤثردرجهترونقهاراهکارهاییارائهشدشناساییودرجهترفعآن

هایمشابهبامحوریتتأثیردرزمینهشوداینتوانمندیملیوقومیبرداشتهشود.پیشنهادمی

هاومشکالتاجتماعیماننداشتغال،انجامگونهمحصوالتدرحوزۀپدیدهاستفادۀمجددازاین

رحوزۀاستفادهازمحصوالتفرهنگیوهایبزرگموفقدمطالعاتدرتجاربافرادوشرکت

 هادرجهترونقاقتصادی،تحقیقصورتگیرد.هنریوالگوبرداریازتجاربآن
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 منابع
میرتاجایرانیکرمانی، لیالویوسفوند،فاطمه، ۱۳۹۱سامان)الدینی، اقتصادفرشوبازاریابیجهانی(.

.تهران:نورعلم.آن

حسین) »۱۳۹۳ابراهیمیناغانی، رنگگلیممقدمه(. زیباشناسینقشو بختیاریایبر «.هایعشایر

.۳۹-۱،۱۹،نگارینۀهنراسالمی

شناختیپیدایشبازارباتأکیدبربازارساختاجتماعیبازار؛تحلیلجامعه»(.۱۳۹7امیرپناهی،محمد)

.۱۱5-۱،87،شناختیمطالعاتجامعه«.بانهدراستانکردستان

«.هایبختیاریباتأکیدبرطرحونقشمطالعۀساختاریومحتوایینمکدان(.»۱۳۹7)افروغ،محمد

 .۹۳-27،6۳،شناسینامۀانسان

هایقشقاییباتأکیدبربافتهدست اقتصاد (.تأثیررنگ،طرح،نقشوفنونبافتبر۱۳۹5ــــــــــــ)

دستی.دانشگاههنر.دانشکدۀصنایعنامۀدکتریپایانافشانوچشمهرحمان.دوکانوناسکانگل

اصفهان.

 تأکید با هایعشایری)قشقایی(بافتهدردست هنر بومی کارآفرینی و خالق اقتصاد(.۱۳۹4ــــــــــــ)

.۹۹6-۹78،دانشگاهبیرجند،جنوبی خراسان دستباف فرش ملی همایشقشقایی. برقالی

( توسعۀ۱۳۹4ــــــــــــ  جوهر و خالقیت بر تمرکز با عشایری و ایرانی فرش اقتصادی و هنری (.

.۱87-۱7۰.دانشگاهبیرجند.جنوبی خراسان دستباف فرش ملی همایشاصالت.

 در متداول رویکردهای آمیخته: و کیفی تحقیق هایروش بر ایمقدمه(.۱۳۹7عباس) هرندی، بازرگان

..تهران:دیداررفتاری علوم

هایفرهنگی..تهران:دفترپژوهشۀایلیدرایرانجامع(.۱۳82بلوکباشی،علی)

.تهران:هرمس.حیاتاقتصادیایرانیاندردورۀمشروطه(.۱۳۹4توحیدلو،سمیه)

.المللیاقتصادومدیریتهایعشایری.هفتمینکنفرانسبین(.اقتصادهنردربافته۱۳۹5تیرگر،مونا)
دانشگاهآزاداسالمی.تهران.

.تهران:فرهنگسراییساولی.گبه:هنرزیرپا(.۱۳8۳)پرویز تناولی،

.تهران:نظر.هایعشایریوروستاییایرانبافتهنمکدان؛دست(.۱۳8۰ــــــــــــ)

یساولی. تهران: .هایچهارمحالتاچه(.۱۳77ــــــــــــ)

:یساولی.هایعشایریوروستاییایران.تهرانجل(.۱۳77ــــــــــــ)

تهران:وزارتفرهنگوارشاداسالمی. .نانونمک(.۱۳7۰ـــــــــــ)ـ

( فاطمه اکبری، و انسیه »۱۳۹4ترابی، کانال(. عملکرد خلقتأثیر هنرهایتجسمیبر آثار هایارائۀ

.7۱-6۱اقتصادهنرایران،مجموعهمقاالتهمایشپژوهشی«.ارزش

نی. تهران: فرهادی. کاظم ۀترجم .فرهنگ اقتصاد (.۱۳8۹دیوید) تراسبی،

انتشاراتسیته. تهران: .استراتژیبازاریابیهنر (.۱۳۹5) شاهین مهدیوپریخانی، خادمی،
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هاینظامشناسیتعاملخردهاقتصادهنروکارآفرینی:درآمدیبرآینده(.۱۳86ششجوانی،حمیدرضا)
 علوم، وزارت حمایت و اصفهان نریه حوزۀ .بهسفارشفرهنگواقتصاددرساختاراجتماعیایران

.۹-۱ فناوری، و تحقیقات

ایدۀهاینخبگانبرندسازیجهانبراساسدیدگاهبرندوبرندسازی:(.۱۳۹5سلطانعلی،آرش) تهران: .

خالقیت.

.اصفهان:طراحانهنر.کارآفرینیفرهنگیواقتصادهنر(.۱۳۹۱ششجوانی،حمیدرضا)

 .سیمایفرهنگوطبیعتاستانچهارمحالوبختیاری(.۱۳۹4اران)عسگریسوادجانی،بهمنوهمک

تهران:کریمخانزند.

 .۹۰-5،85،مایههنرهایتجسمینقش«.هایگبهدرایلبختیاریمایهنقش» (.۱۳8۹علوی،عباس)

ایمانوابراهیمیعلویجه،مهدی) ندا،زکریاییکرمانی، -شناسیوریسمطالعۀمردم(.»۱۳۹5کیانی،

.۱۳4-2،۱۱5،شناسیهایایرانپژوهش«.بافیعشایربختیاری

شناسیوبختیاریبارویکردانسان(.مطالعۀروابطساختاریتاچهونمکدانچهارمحال۱۳۹5کیانی،ندا)

 .۱4۹-24،۱2۹،شناسینامۀانسانهنر.

هایمرتبطباآسیبواکاوی(.»۱۳۹۹کیانیاجگردی،ندا،زکریاییکرمانی،ایمانومعمار،ثریا)

هنرنگارینۀ«.هایعشایربختیاریدرسبکزندگیمعاصرباتکیهبرآرایپیربوردیوبافتهدست
.۱۳6-2۰،۱۱7،اسالمی

فرانک) »۱۳88کبیری، بختیاریخورجینوگونه(. استانچهارمحالو ،گلجام«.هایمختلفآندر

۱4،5۱-68.

 تراسبی، و ویکتور گینزبرگ، ۱۳۹2)دوید محمدرضا .هنر اقتصاد(. مشهد: و مریدی ترجمۀ دیگران.

بدخشان.
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