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  های گذشته، حال و آیندهارزشهای عشایری بر مبنای تولید قالی 

 7محمد افروغ

 

 چکیده

م سو های جوامع جهانریزیچون اقتصاد فرهنگ و هنر، معادلات و برنامهدر دنیای کنونی، با حضور اقتصاد نسبتاً نوظهوری هم

ه ای تلاش داشترو هر جامعهنماید. از اینو در حال توسـعه، در کسب درآمد و رسیدن به اقتصاد پویا و پایدار، بسیار پیییده می

ـــترها و ظرفیتها، منابع، زمینهها، نظام حاکم بر آنگیری از ارزشو یـا دارد تا بتواند با بهره ها را در هایی که این ارزشها، بس

های بومی، های مهمی که دارای ارزشیا آشکار دارد، بتواند منفعت جامعه خود را حاصل کند. یکی از منابع و زمینهخود نهفته 

های عشایری است که در گذشته سهم بسزایی در معرفی فرهنگ طورخاص قالیهای ایرانی و بهبافتهقومی و ملی اسـت، دست

نیز ضـمن داشتن اوضاع بیمارگون خویش، برتری قابل توجه و ارزشمداری بومی و قومی و مبادلات اقتصـادی داشـته و اکنون 

ــته ــوم با ابتکار عمل و توجه و تمرکز بر داش ــعه و یا جهان س ــیاری از جوامع در حال توس چون های فرهنگی خود همدارد. بس

بومی و قومی و هم اقتصاد و  اند سهم خوبی هم در معرفی فرهنگها توانسـتههای متصـل به آنهنرهای بومی با تکیه بر ارزش

 هم تقویت حوزه گردشگری داشته باشند. 

ـــناختی و فنهـا، در حقیقـت میرا در این مقـالـه منظور از ارزش ـــده در هـای هنری، زیبـاش ـــناختی نهفته و نهادینه ش ش

یرش از ســوی مخاطبان، هایی که خود مدار و محور اقبال و پذهای عشــایری اســت. ارزشویژه قالیهای ایرانی و بهبافتهدســت

شدن این آثار هنری و کالاهای لوکس  هاست که باعث شُهرهها قرنطورکلی جامعه بازار است و با وجود آنکنندگان و بهمصرف

بایست بازخوانی و به اجرا درآید تا شاهد استمرار حیات، رشد و رونق ها محصول گذشته است که میشده است. برخی از ارزش

زی بافی، رنگرای اصـیل باشیم. این عناصر عبارت است از : اصالت در طرح، نقش و رنگبندی، نمادشناختی، ذهنیهبافتهدسـت

سوی اقتصاد دارد، لیک بدون آن ها نیز محصول نگاه امروزی است و اگرچه بر رو بهبومی، دستریس بودن پشم،  برخی از ارزش

بُعد فرهنگی در بود و حضور این عناصر است که عبارت است از : خلاقیت و رو های عشایری غیرممکن است و از اینحیات قالی

گیرد. این مقاله از نوع بنیادین و روش تحقیق از های یاد شده مورد بحث، بررسی و تحلیل قرار مینوآوری. در این مقاله، ارزش

 تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، میدانی است. -نوع توصیفی 

 ایر، قالی، ارزش، اصالت، خلاقیت، نوآوری.: عشواژگان کلیدی
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 مقدمه

های هنر بومی، قومی است که در سپهر هنرهای ملی ایران، از جایگاه والایی برخوردار های عشایری، یکی از منظومهبافتهدسـت

شوند و وجه کاربرد و اسـت. آثاری که چه در گذشـته و چه حال و آینده، همواره بر اسـاس نیاز و نوع کاربرد بافته شــده و می

دهنده هاسـت که محمل و بازتابهای ایلی اسـت و قالی عشـایری نمودی از این بافتهی هنری بافتهکارکرد، معلول ظهور جنبه

هایی است که تراز محبوبیت از یک ها و شاخصها، ویژگیهای زیباشناختی آن است. ارزشهای دیداری)بصـری( و جنبهارزش

ـــد. ارزشبرد و بدان اعتبار میبـافتـه را بـالـا می ـــایری و بهبخش طورکلی، های فرهنگی و باورهای هنری حاکم بر جامعه عش

ـــل از آفرینش یک بافته بهکنندهبینی و اعتقـادات بـافنـده نقش تعیینجهـان و  لحاظ هنریویژه قالی هم بهای در نتایج حاص

ــایری با آفرینش یک  ــادی دارد. بافنده عش چون قالی، در حقیقت به خلق ارزش، تمدن، زبان اثر هنری همفرهنگی و هم اقتص

ی تصویری آرمانی از کننده آراء و ارائه دهندهمعنوی و هویت فردی و جمعی خویش نائل آمده اسـت. هنر ایلی و عشایری بیان

هن و ذوق بافنده عبور های معنوی و هنری که از گدار و گذار ذهای بافنده و جامعه عشــایری اســت. خلق ارزشجامعه و ارزش

عنوان یک های ملل مختلف جهان اســت. محور این مقاله، قالی عشــایری بهها و مجموعهها، موزهبخش خانهکرده، امروزه زینت

شود بر مبنای آن، تولید این بافته در هایی است که پیشنهاد میچنین هدف آن، در قالب توصیهبافته نخبه و شاخص، است. هم

ویژه نسـل جدید(، تولیدکنندگان مختلف و متنوع، صورت پذیرد تا هم در بعد فرهنگی)میرا  بومی( و هم در ان)بهبین بافندگ

 بعد اقتصادی، نتیجه مطلوب حاصل آید.

 قالی عشایری : میراث جاویدان

گذار تاریخ و تمدن ایران، فرهنگی در های میرا های ایلی، یکی از جلوهبافتهعنوان بخشـی از دستهای عشـایری ایران بهقالی

که بخشـی از شهرت جهانی قالی هنری این قشـر و این سـرزمین بوده اسـت چه اینگر بخشـی از هویت و میرا همواره تجلی

های برجسته و ارزشی و هویت قومِی و جوامع ایلی و ها و مؤلفهیکی از مَحملهای ایلی و عشایری است. این بافته، ایرانی، قالی

هنری و ای برخوردار است و در نگاهداشت میرا است که در عین برخورداری از پایداری بالا، از انعطاف قابل ملاحظهعشـایری، 

خ، های عشایری، تاریبافتههای تصویری جامعه ایلی و عشایری، نقش مؤثری دارد. در متن و زمینه دستفرهنگی و تبیین ارزش

 های عشایریبافتهدستناپذیر دارد. ، رفتار و عادات این قشر از جامعه بازتابی اجتنابی زندگی، خُلق و خوباورها، آداب و شـیوه

ا هشود. متن و محتوای این دست آفریدهعنوان میرا  معرفتی و هنری، توسـط بافندگان بومی این قوم بافته میویژه قالی بهبه

چه آید. شمار میقومی و ایلی به( و نمودی از هویت 07 ،7060ضرغام،«)های نهادینه شـدهبازتاب دهنده جهان بینی و ارزش»

 های منحصر به فرد عشایری است.ها و طرحبستری مستعد جهت حضور و نمایش نقشکه این
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 تعریف ارزش

بوم، که فرهنگ و های زندگی و زیســتهای تفکر، رفتار و طرز نگرش و تلقی نســبت به پدیدهها، باورها، شــیوهمجموعه ســنت

های مطلوب به محبوبیت، رشد و پیشرفت شود آن جامعه توسط آن عناصر و شاخصسـازد و باعث مییک اجتماع را می هویت

های فرهنگی و تواند از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار باشد. ارزشای میشود.هر پدیدهنامیده می و درجات عالی برسـد، ارزش

 رود. شمار میبه ترین نوع ارزشهنری در جهان کنونی، برجسته

 مشترک اقتصاد و هنرو فصل ارزش : شالوده

رفتارها و تولیدات اقتصادی است. درهمین حال، ولی از دیدگاهی متفاوت،  همه در معنایی بنیادین، مفهوم ارزش، منشأ و انگیزه

ه در قلمرو اقتصادی، ارزش به مطلوبیت کافکنند. ضمن اینگیرد و برآن سایه میهای مربوط به ارزش، قلمرو هنر را فرا میایده

توان گفت ارزش در برخی دهند. در مورد هنر می)فایده(، قیمت و ارزشی مادی ربط دارد که افراد یا بازارها به کالاها نسبت می

ــایری ، پرده ــرایط خاص، مانند ارزش حیک طرح یا نقش در قالی، گبه و گلیم عش ــاس ش ــایص معین که براس ی یک نُت خص

اند. دنیشهنری بیان سیقی، یا ارزش یک رنگ در نقاشی یا براساس شرایط عام از قبیل امتیاز یا ارزش مادی یک اثر یا تجربهمو

 -صورت جمع سروکار دارند ها بههای اندیشه و عمل بشری، با ارزشعنوان حیطهطور حتم هم اقتصاد و هم فرهنگ)هنر( بهبه»

مورد توجه  عنوان دوحوزهسازند. در اقتصاد و فرهنگ بهچارچوبی برای اندیشـه و هستی ما مییعنی عقاید و اصـول اخلاقی که 

ـــتگاهتوان مفهوم ارزش را بـهمـا، می ـــتا یا منفعل بلکه های متفاوتش، نمودی از ارزش مادی، نه فقط بهرغم خاس معنایی ایس

(. بنابراین 43، 7061تراســبی،«)پذیر دانســتش شــدنی یا مبادلهای خرید و فروعنوان پدیدهمعنایی پویا یا فعال بهچنین بههم

توان برآن توجه ای که میعنوان شالودهشـروع در فراگرد مرتبط سـاختن این دو حوزه دانسـت. یعنی به توان ارزش را نقطهمی

وع شناسایی ارزش دریک شر توان گفت نقطهترین حالت میدر ساده» که مشـترک به اقتصـاد و فرهنگ را بنا کرد. ضـمن این

مایاند و نناپذیر نهفته اسـت که ارزش، خصائص مببت و نه منفی را، باز میفراگیر فرهنگی حو هنری  دراین اصـل تقلیل زمینه

ز ارزیابی اشخاص، ا و شالوده پیشین(. اهمیت ارزش ازآن رو است که پایه«)گیری به چیز خوب نه بد، بهتر و نه بدتر استجهت

کند. از دیدگاه بوردیو ها تنظیم میگیرد و رفتار انسان را به نسبت آنهای اطراف، وجود فرد، دیگران و جامعه شـکل میپدیده

نمادین به این معناسـت که کالاهای نمادین متعلق به یک شخص، ارزشمندترین از کالاهای نمادین  پیروزشـدن دریک مبارزه»

متعلق به رقیبان او ارزیابی شـوند. ثمرات این پیروزی آن است که شخص مذکور حق تحمیل کالاهای نمادین خود را به میدان 

ـــب می کنند. یکی از ی در موفقیـت یـک جامعه ایفا میهـا نقش مهم(. بنـابراین ارزش049، 7064لش،«)کنـداجتمـاعی کس

ردد. گیاب باشد، باعث با ارزش شدن آن شیء میای کماگر پدیده»است.  "یابیکم"ها و در واقع منشأ آفرینش ارزش، خاستگاه

 "یونیک"محصول  است و اینعنوان نمونه اگر در خرید یک کالا، به خریدار گفته شود که ازاین مدل کالا تنها یکی تولیدشدهبه
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طورکلی اکبر آثار هنری و ازجمله قالی  اســت. بهدلیل خاص بودن، موردتوجه و خرید قرارگرفتهاســت، درآن صــورت آن کالا به

ترین مباحث ارزشی است که امروزه یابی یکی از کانونی(. عنصر کم96، 7072ایمانی،«)کنندبافت ازاین قاعده پیروی میدسـت

ــت ــایری بههابافتهبرای دس ــت. مفهوم ارزش بهی عش ــتهویژه قالی اتفاق افتاده و مطرح اس ترین مفاهیم و عنوان یکی از برجس

عنوان تجلی هنرهای بومی، قومی و کاربردی، مفهومی کلیدی و قابل توجه است. درواقع های عشایری بهبافتهمقاصـد در دست

کاربرد و  شناختی و چه از حوزهی فرهنگ، هنر و حس زیباییحوزه این ارزش اسـت که تمرکز و توجه مخاطب و بازار را چه از

ها، قدرت این کالاها یا آثار هنری است. قدرتی بافتهدهد. ارزش در این دستمیهای عشایری سوق بافتهاقتصـادی، را بر دسـت

اید که نمبته ذکر این نکته ضروری میشود. العنوان قدرت فرهنگی و نمادین در ارضای نیازهای متنوع بشری یاد میکه ازآن به

، شناختی، ارزش معنویای از ارزش فرهنگی نظیر ارزش زیباییبایسـت به دامنهارزش فرهنگی در ارتباط با قالی، می در تجزیه

ا دیگر ی مفهوم ارزش و انواع آن بارزش اجتماعی، ارزش تاریخی، ارزش نمادین و ارزش اصالت اشاره و توجه ویژه داشت. رابطه

 شود. دیده می 7قالی عشایری در شکل  -مفاهیم یادشده نظیر اقتصاد و هنر)هنرهای بومی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و باورهای فرهنگی در فرآیند توسعهنقش ارزش

هاست، های تفکر را که رفتار اجتماعی افراد مبتنی بر آنها، نظرات و شـیوهمجموعه سـنت»شـناسـیدرنظام اجتماعی و جامعه

عنوان جزئی از جا که رفتار اقتصادی هرکس بهنامند. از آنهای فرهنگی میتر، ارزشهای اجتماعی و در سـطحی گستردهارزش

های ایرانی)عشایری(بافتهدست  

دستیسنتی وصنایعهنرهای  هنرهای بومی، قومی و کاربردی 

ارزش  ارزش  ارزش فرهنگی)هنری(

 قدرت نمادین

شناختیارزش زیبایی  

 ارزش اصالت

 ارزش نمادین ارزش تاریخی

 ارزش اجتماعی ارزش معنوی

های عشایری)منبع : نگارنده(بافته: جایگاه ارزش و انواع آن در نظام دست7شکل   
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های رفتار او از و انگیزهگیرد و علل های موردنظر آن شخص سرچشمه میاعمال فردی و اجتماعی او، از افکار، اعتقادات و ارزش

 یگیرد، بنابراین توسعهدهد، سـرچشمه میی شـخصـیت انسـان اسـت و رفتار او را تحت تأثیر قرارمیهایی که سـازندهویژگی

(. توســعه با 76، 7096خلیلیان،«)رودشــمار مینیازهای مهم و در واقع زیرســاخت توســعه اقتصــادی، بهفرهنگی یکی از پیش

ترین عناصر یک نظام اجتماعی هستند، های اجتماعی از اسـاسیارزش»رزشـی جامعه پیوندی نزدیک دارد. مسـائل اخلاقی و ا

ـــت درباره ـــور و درک برای یـک فرد یا یک گروه اس ها، ابزار و عمل تأثیر ی مطلوبیت که بر روی انتخاب روشارزش یـک تص

ی اقتصادی در کشورهای رشد و عدم توسعه»اقتصـادی ی نظران عرصـه(. بسـیاری از صـاحب209، 7069پور،رفیع«)گذاردمی

های روحی آن جوامع طورکلی ویژگیها و بهها و عوامل فرهنگی، انگیزهجهان سـوم را غفلت از عوامل غیراقتصادی یعنی ارزش

ـــین(. ازاین«)دانندمی دینی افراد، نقش  بینی و اعتقاداتطورکلی جهانها و باورهای فرهنگی حاکم بر جامعه و بهرو ارزشپیش

ــعه و میزان آن دارد. کنندهتعیین ــادی آنان و روند توس ــعهارزش»ای در رفتار اقتص ــادی های یک جامعه فراتر از توس ی اقتص

ها و اعتقادات ی مادی و انسانی در اختیار ارزششده انباشته دهد و سـرمایهالشـعاع قرارمیگیری و نتایج توسـعه را تحتجهت

های خود بیامیزد، بســتگی به تعریفی دارد که از ی اقتصــادی را با ارزشکه چگونه یک جامعه، توســعهرد. اما اینگذاجامعه می

(. ســاختار اجتماعی و فرهنگی یک 79، 7007القلم،ســریع«)دهد و حدّی که میان مادیت و معنویت قایل اســتحیات ارائه می

، نوآوری یا سکون و رکود تفکرات نو باشد و توسعه فرآیندی است که هم تواند عاملی مهم و اسـاسی در بروز خلاقیتجامعه می

عنوان نمودی از های عشایری بهدهد. قالیها را تحت تأثیر قرارمیگردد و هم آناز روابط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متأثر می

ــتند که خود از ارزشفرهنگ و هنر ایلی، ارزش ــکل میهای بومی و قومی هس ی ذوق و ذهن اســت و رد که زائیدهگیهایی ش

 ترکیبی از فن و فکر. 

 های ایلی های عشایری نمودی از هویت و ارزشقالی

هایی که میرا  متمایز ها و سنتها، نمادها، خاطرات، اسطورههویت ایلی عبارتست از باز تولید و باز تفسیر دائمی الگوها، ارزش

ای هنرهیابد. و هنری معنا می تشکیل هویت افراد با آن الگو و میرا  و عناصر فرهنگیدهد و های متنوع کشور را شکل میایل

ـــاکلـه ـــایری، بخش اعظمی از ش ـــمار میقومی و جمعی یک ایل به هـای هویـتترین مؤلفـهو یکی از مهم ایلی و عش رود. ش

 هنری ایلی و عشایری قومی وظیفه دارند هویتهای بومی و گر هنر ایلی و عشایری است که در جایگاه ارزشها تجلیبافتهدست

را در روح جمعی و ملی یک جامعه و جهانی ایفا کنند. عناصر هنری ایلی پیوندهای بنیادین، درونی و ماندگاری با هویت عشایر 

 دارند. 

ه در ای کهای نهفتهظرفیتها و عنوان نمودی از هویت هنری ایلی و یکی از هنرهای بومی ایرانی با قابلیتهای عشایری بهقالی

ها و ابعاد هویت قومی و ملی باشد. قالی عشایری متنی بسیار گسترده و تابلویی بسیار تواند یکی از مؤلفهدرون خویش دارد، می

 وصورت تصویر در خود جای داده ها و عشایر ایرانی را بهمرتفع است که بسیاری از عناصر و نمادهای فرهنگ و هویت اقوام، ایل

ای تصـویری و کاربرد محور همیشـه و در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران، حامل، حافو و معرف فرهنگ، عنوان یک رسـانهبه

توان یافت که مفتخر مشهوری را می جهانی، کمتر موزه و مجموعه است. امروزه در جامعههنر و تمدن این کشور به جهان بوده

هنری و فرهنگی است. چه افت اصـیل ایرانی و عشـایری نباشد که معرف مظاهری از هویت ببه نگهداری و معرفی قالی دسـت

ر بر تآوردهای مادی یک حایل  نیست بلکه بیشهویت ایلی و عشـایری صـرفاً ناظر به مختصات فیزیکی و هنری و دستکه این

های متنوع ا یک نگاه و در قالب صورتمحمل یک روح، احسـاس، فهم و باورهای مشـترک استوار است و این عناصر مشترک ب

 ها، خود را متجلی کرده است. ویژه قالیهای عشایری بهبافتههمگی در متن و زمینه دست
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 های عشایریهای فنی و دیداری)بصری( در قالیارزش

رفًا ها، صیرد که بدون آنگهای فنی و دیداری شکل میها، در فرآیند تولید در پرتو ارزشویژه قالیهای عشـایری بهبافتهدسـت

های فنی و بخشــد. ارزشها اعتبار و هویت میهای ارزشــی هســتند که به قالیکالاهایی مصــرفی خواهد بود. در واقع این مؤلفه

 نشان داده شده است.  7هایی است که در شکل دیداری خود شامل عناصر و مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترین ارزشهای عشایری : اصیلبافتهبافی( در دستپردازی)خیالخیال

شـناختی مطرح است، این است که  ی زیباییهای عشـایری در حوزهبافتههایی که در ارتباط با دسـتترین پرسـشیکی از مهم

عنوان یک محصول، ارزش استو های عشایری بهبافتهکه چه چیزی در دسـتاینشـناختی چیسـتو و یا ملاک و معیار زیبایی

 گر(های عشایری)منبع : پژوهشدیداری در قالیهای فنی و : نظام ارزش 2شکل 

انتزاعی و  هاینقش

 تجریدی

-حفظی

هاارزش  

 زیباشناختی-فن

بافت فنون

پشم 

نمادپرداز

بافیذهنی  

بافیبداهه  

بندیرنگ-نقش بافیخیال   

-احساس

بافیدرون  

 رنگرزی گیاهی

 نوآوری

حا گذش

خلاقی
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 ترین و بهترین معادل آناست که اصیل "خیال" های مرتبط با این پرسش، ساحت و عرصهترین پدیدهطور حتم یکی از مهمبه

شناسانه، عالم ت اما از دیدگاه هستیشـناسی، قوه خیال یکی از قوای باطنی انسان اسازمنظر انسـان»در فارسـی، پندار اسـت. 

های خاص خویش اسـت. قوای ظاهری یا بیرونی به محسـوسات تعلق دارند مبال دنیایی حقیقی و بیرونی و برخوردار از ویژگی

 یمانند لامسـه، ذائقه، دیداری، سـامعه و شـامه اما قوای باطنی یا درونی به مجردات تعلق داشته و خیال از قوای باطنی و درون

ای و پنجره در واقع درییه» شناسی ازاین جهت است که خیال (. اهمیت خیال در انسان77، 7060الاسلامی،شیخ«)انسان است

های جزئیه که از عالم خارج به ای از صورتداری مجموعهبرای تلقی انسان از جهان بیرون، برخورد او با عالم خارج، ثبت و نگاه

 (. 77شین، پی«)شودذهن آدمی منتقل می

ش اش، ابداع کند و به آفرینهای قوای باطنییابد براساس ذوق خویش و به کمک دریافتخیالی، اجازه میبافنده در فرآیند بافت

 کند، صاحب سبکی ظرایف و لطایفی که در کار خویش اعمال میواسطهاثر هنری دست یازد. دراین فرآیند است که بافنده به

ی تقلید، بلکه با رجوع به قوت طبع خویش و آزادی تام در گونهبافد، نه بهخیالی، بافنده مید. در بافتشــوی فردی میو شــیوه

خیالی آن است که بافنده را صاحب تصرف کند. عنصر اصلی این تصرف، خلاقیت و ی این بافتپردازی. فایدهاندازی و نگارهنقش

  های عشایرحقشقاییبافتهآید. در دستگیرد و درعالم مبال به پرواز درمیی خیال نشئت میشناخت است که توسط ذهن از قوهّ

رو نیسـت. انسان، حیوان و گیاه به نغزترین شکل ممکن از طبیعت خود گرایی محض، در بیان تصـویری، روبهبیننده با طبیعت

آن تغییر شکل یافته و طرح نوینی  های تصویریجداشـده)هرچند ریشه درآن دارد( و منطبق با ذهن خلاق آفریننده و ضرورت

و  های عشایریبافتهتصویری و ابتکار عمل بافنده است. دستی خیال و اندیشه، احساس، دانشاست که زائیدهازآن حاصل آمده

بافته به نقش و ای است که ضمن مزیّن کردن متن دستهای مشـخصـی از شعور هنرمند طراح و بافندهخاصـه قشـقایی نمونه

سـازی، رمزگرایی و استفاده از سط  برای بیان زیبایی چون تجرید، انتزاع، اغراق، سـادههایی همانگیز، از ویژگیهای خیالنگاره

 است. فضای موردنظر سود برده

 هایای، ذاتًا تخیل و ساحت خیال و صحنهبینی اجتماعی، آیینی و اسـطورهلحاظ جایگاه فکری، شـخصـیتی و جهانانسـان به

، تر باشدای را دوست دارد. برای انسان، یک پدیده هرچه قدر غیرواقعیهای تخیلی و افسانهفضاهای رمزآلود و داستان خیالی و

نه گوجا که مضمون اینها اشاره داشت. ازآنحلقهتوان به سـینمای غرب و فیلم اربابتر اسـت. برای نمونه میجذابیت آن بیش

ــانهز جنبهها فراواقعی و خیالی بوده و افیلم ــت. پدیدههای جادویی، افس های موجود درآن، ها و قدرتای و رمزآلود برخورداراس

ی، پندارذاتدلیل احساس و علاقه به هممافوق قدرت بشـری بوده و از دسـترس انسـان معمولی بیرون است. بنابراین انسان به

ــیدن به این نوع قدرت را دارد و ازاین ــاس کند، یا اینکه خود را در این آرزوی رس ــاها احس ــبیه به پهلوان و فض که خود را ش

توجه درباب این نگرش درجهان کنونی این است که برد. نکته قابلکند، لذت میقهرمان داسـتان تصـور یا در جایگاه آن تلقی 
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یری گیفی رشد چشملحاظ کمی و کنظیر هالیوود( و ادبی به -ای و محصـولات فرهنگی و هنری )سینما امروزه تولیدات رسـانه

رین تها تبدیل شود. درواقع یکی از مهمترین منابع درآمدی جوامع و دولتاست به یکی از مهمداشته است. تا جایی که توانسته

د است به رشساز  در جهان امروزی است. اما نباید فراموش کرد که محتوا و مضامین این محصولات است که توانستهصنایع پول

ی تولیدات فرهنگی دیداری کمک کند. محتوا و مضامینی که دارای ساختار خیالی، اعجازگونه، رمزآلود، نمادپردازانه، جانبه همه

است. بنابراین مضامین و محتوای محصولات ای و اسـاطیری بوده و باعث جذابیت و اسـتقبال مخاطبان این حوزه شـدهافسـانه

تواند عامل بسیار مهم در دستی میسـنتی و صـنایعچون هنرهایکاربردی همویژه محصـولات و تولیدات فرهنگی و هنری و به

های خاص و متفاوت از گذشـــته اســـت، در جهان و ها و دغدغهفروش و اســـتقبال مخاطبان که دارای هویت، نگرش، دیدگاه

ــت. نگاجامعه ــتفاده قرارگیرد و این جریان، یک واقعیت انکارناپذیراس ــهی امروزی مورد توجه و اس ی خیالیِ بافنده و ه و اندیش

ای هها و قابلیتهای عشــایری، یکی از ویژگیبافتهگرایی)انتزاع و تجرید( در متن دســتصــورت ســادهها بهبافی نقشخیالی

اتب مرهای ایرانی اسـت که از گذشته تاکنون)البته در زمان حال بهبافتهبافندگی و دسـتهای متمایز نظامبرجسـته و شـاخص

ب ادامه طور متناواســت( بهتر شــدهرنگتر و کمها، کمبافتهاظ تغییر الگوی زندگی و ازبین رفتن کاربرد بســیاری از دســتلحبه

ویژه قشقایی در قالب اشکال انتزاعی و تجریدی های عشـایری و بهبافتهبافی در دسـتی خیالی و خیالیاشـت. اندیشـهداشـته

های انتزاعی و تجریدی بافی مبتنی بر نقشی مصـــرف باشـــد. در واقع خیالیهای جامعهها و دغدغهســـو با نگرشتواند هممی

تقبال سزایی در اسها باشد که تأثیر بهبافتهشناختی دستی زیبایتر، یک ظرفیت در حوزهتواند یک امکان و فرصـت و مهممی

یافته و هم ی اقتصـادی عشـایر)هم اسکانوسـعههای عشـایری و در سـطحی فراتر، در تبافتهی مصـرف از کاربرد دسـتجامعه

 مدت و بلندمدت داشته باشد. رو( در کوتاهکوچ

، یک نگاه راهبردی و یک تواندهای فرهنگی میی قومی و ملی و اصالتهای گذشـتهروند بازگشـت به سـنتاین دیدگاه یعنی 

ای هبافتهی دستهای گذشتهو صیانت از هویت و اصالتکارهای مناسـب در پویایی اقتصاد انداز در بلندمدت، یکی از راهچشـم

های عشایری انتزاعی و تجریدی است که در بافتههای دستهای نقششناختی باشد. ویژگیی زیباییویژه در حوزهعشـایری به

اطبان زیادی را های عشایری است که مخبافتهاست و این یک ظرفیت ارزشمند در دستسازی، بافته شدهو ساده قالب خلاصـه

نات ها و تزئیهایی است که در بسیاری از مفروشات، دیوارکوبترین قابلیتیکی از مهم است. این ویژگیبه خود اختصـاص داده

ـــود. در واقع میمیز و مبلمان امروزی دیده نمی ـــل توان با یادآوری اهمیت و جایگاه نقشش های انتزاعی و تجریدی که حاص

ند ها ازطریق فرآیی عشــایری اســت و جلب توجه بافنده به تولید بافتهی ســیال و خیالی بافندهاندیشــهآفرینش ذهن خلاق و 

های انتزاعی و تجریدی و نیز محتوا و مضــامین های مشــحون از نقشســازی زمینهبافی و نیز کمک به احیاء و باز زندهذهنی

ی مضامین و موضوعات قومی و ملی به صورت شفاهی دازانه و نیز ارائهپرهای روایتهایی بعضاً با جنبهای و متنخیالی، افسـانه
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 ی خیالی،بافته براساس احساس، ذوق و قریحه و اندیشهی دستسازی محتوا و زمینهسازی و مفهومبه بافنده درجهت داسـتان

 د رسانید. های عشایری یاری و مدبافتهوی را درجهت رسیدن به هدف نهایی یعنی رونق اقتصادی در دست

 های عشایریهنری قالی هایقابلیت

 واسطهشــمار آورد که بهفرهنگی خلاق بهی صـنایعتوان در زُمرهطورخاص را میطور عام و قالی بههای عشـایری بهبافتهدسـت

ار است و از طراحی، بافت و حتا کارکردش، از ماهیتی هنری برخورد شناختی درآن و نحوهشـناختی و زیباییوجود عناصـر فن

های عشـــایری بافتههای هنری دســـتها و ویژگیها و تأثیرات هنری قابل توجهی اســـت. از جمله ظرفیتها و  ظرفیتویژگی

نامی، آشـــنایی و خوشنام»چنینگرایی با عناصـــر معماری و دکوراســـیون داخلی و همافزایی و همتوان به همویژه قالی میبه

ها، عمومیت، فراگیری و مایهفرهنگی و اجتماعی، غنای تصویری و تنوع نقش پشتوانهو جهانی بودن، و ودام، فرامرزی  ماندگاری

ــعه و نهادینه»چون هایی هم( و از موارد کارکردی و تأثرات این بافته مؤلفه00، 7072زنگی،«)تنوع کاربرد ــازی کمک به توس س

، های دیداری قومی و ملیسنت گیری نمادهای تصویری، اشاعهشکلسازی ی نمادگرایی تصویری و زمینهفرهنگ تصویر، اشاعه

ی ســازهای دیداری، ایجاد تأثیرات مببت روحی بر روی مخاطبان از طریق تصــویر، زمینهها و جنبهتزئین محیط و تأمین جلوه

 (، اشاره داشت. 09پیشین، «)های هنریمهارت برای بروز خلاقیت و نوآوری و ارائه

 های حال و آیندهوآوری)ابتکار، ابداع( : ارزشخلاقیت و ن

ــد یک هدف را دنبال میخلاقیت و نوآوری به ــتند که در نتیجه و مقص کنند و آن لحاظ کارکردی دو مفهوم مجزا و مکمل هس

ا . امشودیابی به یک نتیجه و اثر مطلوب اسـت. خلاقیت تولید یک اندیشـه جدید است  که در ذهن پخته و پردازش میدسـت

های عشــایری و بافتهویژه دســتهای هنری بهنمودهای خلاقیت در عرصــهنوآوری فرآیند به اجرا در آوردن آن اندیشــه اســت. 

 های فنیکه داشتن مهارتیابد. چه اینیابی و خلاقیت ظهور میهای  ایدهدست آوردن مهارتها، با کاوش، کسب تجریه، بهقالی

گیری ای مستقیم و مناسبات متقابلی با یادهای خلاقانه، رابطهشود. بروز و شکوفایی ایدهافزوده می هاو تکنیکی نیز بر این مؤلفه

خلاقیت و نوآوری محصول احساس نیاز است. نیاز به تغییر و نو شدن. نیاز به و آموزش، مطالعه و کسـب تجارب گوناگون دارد. 

ــخ ــد و هدرانداختن طرحی نو که هم پاس ــم. گوی نیاز روح باش ــت که هنرمندان بیافرینند و آفرینش»م جس ــل آن اس ها اص

خودنمایی کند ، این  "ایرانســفیرهنرهای " یگوی نیازهای فرهنگ و جامعه باشــد و درهرکجای جهان باشــد به مبابهپاســخ

ن گفت که ســنتی و حتی خود توااند و میکار رفتهگونه که تاکنون بههای ایرانی را همانها و نگارهمعنا نیســت که ما آرایهبدان

، 7060الهی،آیت«)ایرانی خود ، نوین و امروزی شوندتوانند با حو هویتونگارهای ایرانی هم میاند به کاربریم، نه! نقششدهسنت
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د و اشای که زیبا بگونهاست. بهآمیزی آنهای ایرانی در نوآوری و آفرینش طرح ، نقش و رنگبافته(. همه باور داریم که دست9

 (. 6پیشین،«)لذت دیدار به بیننده ارمغان بخشد

ی فطرت و نبوغ بافنده است که در لحظه های عشایری، زائیدهبافتهویژه هنرهای بومی نظیر دستخلاقیت و نوآوری در هنر و به

ت، مبنا و شالوده افتد که با گذشت زمان خود تبدیل به سنشـود و سپس اتفاق میوارد دنیای ذهن شـده، درک و پردازش می

در  »شود. تکرار خلاقیت و نوآوری که ریشه در سنت خویش دارد. طور مداوم تکرار میشـود برای زمانی دیگر. این فرایند بهمی

ــر ما و در دنیای  ــت. روح زمانی که در عص ــولی دیالکتیکی اس ــههنر محص ــرقی ما هنر و اندیش زداید و رو را مینو و پیش ش

دهد و عقیم سنتی و روزگار مدرن است. سنتزی که در نبود یکی از دو طرف، رخ نمی ل برخورد ناگزیر جامعهپروراند، حاصـمی

خلاقیت و نوآوری از طریق، (. 9، 7073اردلان و بختیار،«)آوردماند. هنر زنده، هنر نو اسـت و هنر نو سر از گور مردگان برمیمی

اری های دیدهای تصویری گذشته، در راستای ایجاد ارزشها با تکیه بر سنتیسـازی نقش، طرح و رنگ در قالتغییر و دگرگون

بندی و یابی به یک قالی نخبه با رنگتر، بافنده یا تولیدکننده را برای دسترسانی هرچه بهتر و بیششـناختی و مفهومو زیبایی

های رخ داده در نظام خلاقیت و نوآوریکند. میمندی بهتر، رهنمون طرح و نقش خلاقانه و در نهایت مطلوبیت فروش و رضایت

تنها از ارزش های حال و آینده است که همیشه در حال اتفاق است. تداوم و تکرار آن نههای عشـایری، ارزشنقش و طرح قالی

ـــایه آزادی و فراغ بال مطلق ب یکـاهـد بلکـه خلق ارزش و افزایش جنبهآن نمی ـــت و این پدیده در س افنده رخ اعتبار آن اس

ره های هر ایل، طایفه و تیهای تصویری قالیهای گذشته و نهایتاً سنتکه در بستر گذر زمان تبدیل به ارزشنمایاند. چه اینمی

 شود. می

 های عشایریوحدت گذشته، حال و آینده : مبنای تولید قالی

ملت، قابل رصـد و امری ضروری است. بدون گذشته و عنوان نمودگار میرا  و تمدن آن اهتمام و توجه به گذشـته یک قوم، به

فرهنگ گذشتگان، جامعه تهی از فرهنگ و هویت است. گذشته، نقشه راه آینده است و با تکیه بر این پیوست تاریخی است که 

ــت. می ــته و متصــل اس ــته، حال و آینده مفاهیمی بهم پیوس ــاله توان با افتخار و امید در آینده قدم نهاد. در واقع گذش در رس

شما مردمان یونان از حیث روح، کودک هستید. زیرا روح شما از هرگونه بینشی که بر پایه تاریخ کهن »...خوانیم : تیمائوس می

طفی، ل«)گونه دانشی که بر اثر گذشت زمان رنگ کهنگی به خود گرفته باشد، در شما نیستاسـتوار باشـد، خالی اسـت و هی 

او  اعتناییتوان بی اعتنایی بشر به گذشته، میکند : از بی پ.م(، چنین بیان می113لوکریتوس) (. ترجمان مطلب را14، 7017

توان گفت حراســت از گذشــته، حراســت از آینده اســت و از عبارتی دیگر می(. به02، 7063حجت،«)را به آینده اســتنتاج کرد

 هایتصــور انســان توانایی زیادی برای فهم کلی پدیده»  فهمدجایی که انســان تنها موجودی اســت که هنر و زیبایی را میآن

ــازدگذشــته دارد و میان این توانایی و قوت ابداع هنری پیوند جالبی برقرار می رو مطالعه (. از این07، 7064گروت و وانگ،«)س
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ــیفی و تحلیلی در هر اموری ــته، حال و آینده برقرار میتاریخی، توص یم از مفاه» ماید و انتقال نقطعاً رابطه معناداری بین گذش

 (. 02، 7063)حجت،«یک فرهنگ به فرهنگی دیگر و از یک زمان به زمانی دیگر برای توسعه فکری و روحی بشر حیاتی است

های عشایری هستند، در دنیای کنونی و شرایط حاضر کمی سخت بافتههای عشایری که نمادهایی از دستحیات و حضور قالی

های عشایری و بخش بودن تولید قالیهای حال و گذشته است. برای نتیجهها نیازمند توجه به ارزشآناسـت. اسـتمرار حیات 

، بایست بر پیوستگی و وحدت گذشتهای فرار و متکبر دارد، میکننده امروزی که سلیقهموفقیت در بازار و اقناع نیازهای مصرف

ای با آزادی خاطر و فراغ بال بافته بایسـت توسط بافندهبومی عشـایر، میحال و آینده تمرکز و عمل نمود. این عنصـر هنری و 

که محصـولات عشـایری بر چه مبنایی و با چه هدفی تولید شـود، نگاهی است نسبی. تولیدات عشایر شـود. رویکرد تولید و این

ای تولید بر اســاس دو مؤلفه صــورت کلان صــورت پذیرد. شــکل زیر مبنتواند با دو هدف راهبردی فرهنگی و اقتصــادی بهمی

  دهد.فرهنگ و اقتصاد را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبنای تولید قالی عشایری

 اقتصادفرهنگ)هنر( و 

 های گذشته، حال و آیندهارزش

 خلاقیت و نوآوری زیباشناختی شناختیفن

 های بومی و ملیتولید متناسب با نیاز بازار و مشتری، ضمن حفو اصالت

 یرهای فرهنگی و هنری عشاها و سنتتولید صرفاً برای پاسخ به نیاز بازار بدون درنظرگرفتن اصالت

 ه(کنندتولید بر مبنای نگاه مخاطب)دغدغه مصرف

 تولید بر مبنای نگاه تولیدکننده یا بافنده

 گر(های فرهنگ و اقتصاد)منبع : پژوهش. تولید قالی عشایری بر مبنای مؤلفه0شکل
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 های عشایریدر قالی های ایجاد نوآوریشیوه

های اصیل و ایجاد ها و نقشباهدف صیانت و ماندگاری طرحهای عشایری قدیم( بافتهها)دستها و نقشطرح احیاء و بازبافی

ندی و تغییر بابعاد. بازنگری در رنگها به تناسب ها و به دنبال آن تغییر نسبی ترکیب طرحبازنگری در ابعاد طرحتنوع در تولید. 

ایر های عشبافتهدست و عمیقی درباره کسب شناخت و آگاهی گستردهآمیزی و رسیدن به ترکیب رنگ مطلوب. جزئیات رنگ

 نهیویژه در زمدادن بافندگان بهپردازی ذهنی و مشارکتنقش های نو و بدیع. با رواج یا بازگشت به شیوهبرای رسیدن به ایده

-های مختلف دستهای عشایری ایجاد کرد. شناخت جنبهبافتهبندی دستها و رنگای در طرحتوان تنوع قابل توجهرنگ می

های افتهبشود، بنابراین لازم است منابع کسب آگاهی از دستهای عشایری بدون دسترسی همه جانبه به منابع حاصل نمیبافته

 طور مداوم مجموعهری جهت خلاقیت و نوآوری در حوزه طرح و نقش و رنگ لازم است بهعشایری فراهم شود. بافندگان عشای

 های متنوعی را مشاهده کنند.بندیهای رنگی و رنگزیادی از طیف

 گیرینتیجه

رافت ظها، آیندی طرحها، خوشهای عشایری زیبایی نقشدر قالیی ایلی و عشایری است. ترین بافتههای عشایری، برجستهقالی

های تهترین بافها، این نوع بافته را به یکی از برجستهانگیز قالیها و بیش از همه حالت خیالگیری و پایداری رنگها، چشمگره

 شناختی قالی عشایری، محصول ذوقهای زیباشناختی و فنایرانی و عشایری تبدیل نموده است. کیفیات دیداری)بصری(، ارزش

ای است که بر مدار تجربه، آموزش پردازی و مُلَّهم از طبیعت و عناصر آن است. این عرصه و ساحت اندوختهو ذهن و قدرت خیال

ای که موفقیت گونهو جایگاهی والا در نزد مخاطبان، بازارهای جهانی و هدف دارد. به استدست آمدهبه سینه بهسنتی و سینه 

داری داشته داری و موزهچنین نظام مجموعهه اقتصاد، خرید و فروش و هممطلوبی هم در گذشته و هم در زمان حال، در حوز

ای ارزشمند در هنرهای بومی، قومی و های ایرانی و نمایندهبافتههای عشایری در واقع نمودی کامل و جامع از دستاست. قالی

سی ریشناختی شامل پشمهای فناز ارزشهای عشایری، برآیندی بافتههای حاکم در تولید و آفرینش دستعشایری است. ارزش

ی های رنگبندی)چیدمان رشتههای زیباشناختی شامل رنگهای بومی و ارزشدستی، رنگرزی طبیعی و بافت بر مبنای شیوه

هایی است گاه و بافی( و خلاقیت و نوآوریاندازی ذهنی و خیالیها در کنار هم، طراحی و نقشنشین کردن رنگکنار هم یا هم

ویژه قالی نمود پیدا های عشایری بهبافتهتر در دستهای یاد شده کمکرد. امروزه ارزشخویش وارد می بافتهگاه در دستبی

دست فراموشی سپرده ها و از جمله قالی بهی زندگی هم بخشی اعظمی از این بافتهکه در اثر تغییر شیوهکند. چه اینمی

کند که با توجه و چون اقتصاد بیمار و ناتوان ملی و بومی ایجاب میهای امروز جامعه هماست. شرایط، نیازها و ضرورتشده

های در های عشایری و یا رعایت حداقل بخشی از این ارزشهای حاکم بر قالیچون گذشته بر ارزشتمرکز و اهتمام ویژه هم

داوم و صورت مچون گذشته بلکه بهه رسید البته نه همتوان به رشد و رونقی در تولید، فروش و صادرات گذشتتولید امروز می
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قایی طورخاص قشهای عشایری و بهها. در زیر چند نمونه از قالیها و کاستیتوان امیدوار بود به آینده و پر کردن خلاءپیوسته، می

 های عشایری. بافتههای حاکم بر این نوع از دستآورده شده جهت مشاهده و توجه بر ارزش

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 (7097شناختی، زیباشناختی و نمادشناختی)منبع : پرهام،های فنهای عشایری)قشقایی( با ارزش. قالی4شکل 
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