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  هنر ر صنعت فرش دستباف ایران با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

 7منصور ولی قوجق  

کم جایگاه خود را در داخل و شود که کممحسوب میهای اسـاسی فرهنگی ایران فرش دسـتباف ایرانی همیشـه یکی از نشـانه

خارج از کشـور پیدا کرده و از دیرباز نقش مهمی در حیات اقتصـادی جامعه ایران، به ویژه در مناطق روستایی داشته است، به 

شته نه چندان های دستباف بوده و در گذطوری که ایران همواره سـرآمد کشـورهای جهان در زمینۀ تولید انواع قالی و قالییه

 رفته است.ترین کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران به شمار میدور فرش دستباف از مهم

: علل باشــدها میای و غیره در صــدد پاســخگویی به این پرســشگیری از منابع کتابخانهاین تحقیق از نوع نظری بوده و با بهره

راهکارهایی باید برای آن اندیشیدو و دیگر اینکه فرش دستباف چه  های اخیر چه بوده و چهرکود فرش دسـتباف ایران در دهه

 تواند در اقتصاد مقاومتی داشته باشدوتاثیری می

های اقتصـــادی، بازار و دهد که مهمترین عوامل رکود فرش دســـتباف را در حوزهنتایج به دســـت آمده از پژوهش نشـــان می

به اقتصاد  توانتجو کرد و با رفع برخی از مشکلات فرش دستباف و رونق آن میبازاریابی، فرهنگی، مدیریتی، تکنولوژی و ... جس

 ها  بخصوص در مناطق روستایی کمک شایانی نمود.خانواده

 : فرش دستباف، اقتصاد مقاومتی، مناطق روستایی، رکود کلمات کلیدی
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 مقدمه

شود. دو هزار سال فرهنگی، هنری قوم ایران محسوب می هایترین هزینه دستی ایران زمین است و یکی از مشخصهفرش کهن

شــود. تا آنجا که غایت فرهنگ و تمدن ایرانی و تمامی دســتاوردهای ایرانیان در عرصــه هنرهای دســتی، در فرش خلاصــه می

هنر دارای بندی و سـاخت و سـازی شبیه فرش است. از این جهت نه تنها فرش ایران از لحاظ زیبایی و معماری ایرانی؛ ترکیب

اهمیت اســت، بلکه منبع ارتزاق گروه عظیمی از مردم کشــور به خصــوص روســتاییان اســت. بنابراین تغییرات حاصــله در این 

ای دارد و هم در بافت جوامع شهری و روستایی تغییر و ناهماهنگی به وجود صـنعت، هم بر اقتصـاد کلان کشور اثرات گسترده

ی جمعیت و بیکاری جمعیت فعال کشــور، توســعه، تولید و تجارت فرش از نقطه نظر ایجاد آورد. همینین با توجه به جوانمی

 (.221: 7067تواند یکی از اقلام عمده مورد توجه باشد)فرحبخش،اشتغال می

ترین کالای مبادلاتی و تجاری در داخل و خارج از کشــور بوده اســت و های حیات خود مهمفرش دســتباف ایرانی در تمام دوره

های مختلف همیشه گر به تاریخ تجاری آن و همینین اطلاعات و آمار موجود صادرات فرش دستباف نگاهی بیندازیم، در دورها

تأثیر عوامل مختلف بوده، ها با رکودی که تحتها با افزایش صادرات و برخی سالرو بوده اسـت. برخی از سالبا مشـکلاتی روبه

ــود را (. ما در این پژوهش قصــد داریم عواملی که باعث رکود فرش دســتباف می700: 7067شــده اســت) پروان،مواجه می ش

هایی برای آن بیابیم، تا سبب استمرار و گسترش جایگاه آن چه بصورت ملی و چه بصورت شناسایی و در صورت امکان راه حل

ـــتبـاف را می ـــاد، بازار و بازاریابی، فرهنگی،  های مانندتوان در حوزهبین المللی گردیم. مهمترین عوامـل رکود فرش دس اقتص

 مدیریتی و تکنولوژیکی و غیره بررسی نمود.

 پیشینه پژوهش

شـناسایی موانع نوآوری در طراحی و  هایی با عنوانهای زیادی صـورت گرفته، از جمله مقالهدر زمینه فرش دسـتباف پژوهش

(،  7067)فرحبخش،بررسی عوامل موثر بر صادرات فرش، (7074)نویدزاده،اف اصـفهان: رویکردی کارآفرینانهبتولید فرش دسـت

ها نامه( و غیره، همینین کلیه پایان7060آبادی،)شمشناسیبازاریابی صادرات فرش دستباف ایران، بررسی عوامل موثر و آسیب

 د.گیرنقرار میهای که به نحوی مرتبط با رکود فرش دستباف و صادرات آن باشند نیز جزء پیشینه این تحقیق و پژوهش
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 زاییو اشتغالمقاومتی جایگاه فرش دستباف در اقتصاد 

های داخلی و خوداتکایی برای ترمیم ساختارها و نهادهای معیوب و سپس رشد و توسعه آنها قتصـاد مقاومتی با تاکید بر مزیتا

قانون اساسی هر ایرانی  44های اصل ستدر جهت حمایت از تولید و اشـتغال داخلی به مدیریت مدبرانه نیاز دارد که پیرو سیا

 .های وقت در تلاش برای این مهم، حرکت در این مسیر را باید از وظایف خود بدانندچه عموم مردم و چه دولت

رود که در این های مهم دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار میگسترش و توسعه صادرات غیرنفتی از جمله برنامه

تواند به خوبی پاسخگوی تقاضاها در این زمینه باشد فرش دستباف ایران به دلیل جایگاه والایی که در جهان دارد می میان حوزه

بر این پایه متولیان امر با تمرکز بر  .و بر بازارهای جهانی تسلط یابد تا اینگونه به صورت عملی به اجرای اقتصاد مقاومتی بپردازد

توانند در کنار شکوفایی استعدادها در این عرصه در زمینه ارزآوری و رشد صادرات غیر نفتی میراهکارهای بهینه جهانی شدن 

تواند کمک کند. امروزه در می ای دارد و در بحث اشتغال همفرش در اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه .هم نقش مهمی ایفا کنند

ای که بر پابه آمار برای اشتغال هر فرد در صنایع شود به گونهصنعت هزینه بالایی به منظور اشتغال هر فرد اختصاص داده می

میلیون  733میلیون تومان و در بخش خدمات هم تا  033میلیون تومان، در پتروشیمی تا  233تا  713سنگین متوسط تا نیمه

توان برای یلیون تومان میم 73تومان بایستی در نظر گرفته شود، در حالی که در اشتغال فرش با یک رقم محدود میان پنج تا 

 گیرد، در توسعه صادرات غیر نفتی و ارزآوری هم نقش آفرین خواهد بود. ای که شکل میهر فرد شغل ایجاد کرد و ارزش افزوده

ال در ح پذیری است؛ و بسیاری از کشورهایاز خصـوصـیات بارز و مهم وابستگی به صادرات نفت، تک محصولی بودن و آسیب

ـــ  استراتژی جایگزینی  7اند: پذیری استفاده کردههایی از آنها، از دو اسـتراتژی برای حداقل کردن این آسیبتوسـعه برای ر ـ

ـ استراتژی توسعه صادرات. کشور ما بعد از انقلاب از استراتژی جایگزینی واردات و بعد از آن استراتژی توسعه صادرات 2واردات 

تا حدودی ما را از تک محصــولی بودن رها کند، در این راســتا یکی از کالاهایی که را دنبال کرد که این اســتراتژی قادر اســت 

 (.02: 7074تواند به عنوان صادرات غیر نفتی نام برد فرش دستباف است)بصیرت،می

زارهای اش در بافرش دستباف ایران از منابع مهم درآمدهای ارزی و اقلام عمده صادراتی کشور است که با توجه به جایگاه ویژه

واند تجهانی و نیز به دلیل نیاز کشـور مبنی بر کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتی، تلاش در جهت توسـعه صــادرات فرش می

 (770: 7077موجب رشد اقتصادی کشور و رهایی از اقتصاد تک محصولی شود)شاکری سیاوشانی،

ای ههزینه، مواد اولیۀ ارزان قیمت، ایجاد فرصتساده و کم گیری از تکنولوژیتولید فرش دستباف در اقتصاد ایران به دلیل بهره

های (. به طوری که طی ســال127: 7062شـغلی پایدار و تحصــیل درآمدهای ارزی از مزیت نسـبی برخوردار اســت )صــابری، 

ون نفر را به درصد اشتغال کل کشور و معیشت چند میلی 9متمادی اولین و بالاترین ردیف ارزآوری در صـادرات ایران و حدود 



 

297 

 

رونق این صنعت در نواحی روستایی علاوه بر کمک به رشد اقتصاد ملی به  (.763: 7094خود اختصـاص داده اسـت )هاشـمی،

انجامد، رکود این صنعت در بسیاری از نواحی روستایی کشور کاهش درآمد خانوارهای بهبود وضـعیت اقتصـاد روستایی نیز می

 (11:  7066ی ، روستایی را در پی دارد) میرکتول

فرش دسـتباف به علت مرغوبیت و کاربری آن، بیشـتر مصـرف خارجی دارد و بازار صـادراتی آن نسـبت به بازار داخلی بسیار  

(. بنابراین هرگونه رکود  در بازار صادراتی آن منجر به بیکاری و کاهش درآمد در 49: 7066تر اسـت )عصـاری آرانی ،گسـترده

گردد. با این استدلال گسترش بازارهای صادراتی فرش اثر مببتی بر افزایش رفاه و بالا صنعت فرش میمیان بسیاری از شاغلین 

رفتن درآمد سـرانه روسـتائیان خواهد داشـت. در شـرایط کنونی و سال اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال یکی از محورهای مهم 

 شود.های دولت محسوب میسیاست

آن  زاییسـتباف(، که از شهرت جهانی و معروفیت بسیار نیز برخوردار است، به لحاظ اشتغالاهمیت این کالای سـنتی)فرش د 

وند، ششوی همه بکارگرفته میهای مختلف؛ به عنوان ریسنده، طراح و نقاش، رنگرز، چله پی ، بافنده و رفوگر و قالیاست. گروه

برســد. در این چرخه، طبق آمارهای ارایه شــده، حدود ده تا فرش به دســت صــادرکننده و خریداران عمده در بازارهای جهانی 

میلیون نفر از طریق تولید و صـادرات فرش به کار اشـتغال دارند، از این رو، جنبه اشـتغال این صنعت همواره مورد توجه بوده 

 (.224: 7067است)فرحبخش،

یتواند تجلی متعددی است که فرش دستباف میهادانیم اقتصاد مقاومتی دارای بندها و زیرشاخهبطور خلاصه همانطور که می

ایجاد اشتغال، افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت و گر بندهای اقتصادی مقاومتی ذیل باشد؛ 

تی، اخصوصی در فروش محصولات صادرریزی تولید ملی متناسـب با نیازهای صـادراتی، مشارکت دادن بخشکارآفرینی، برنامه

توانمندسازی نیروی کار، توجه به فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، کارآفرینی، اشتغال مولد، حمایت از تولید 

 ... ملی، اقتصاد مردم محور و هنر و

  از دیدگاه محققان و راهکارها و بازارهای فروش آن  علل رکود فرش دستباف

المللی و وجود رقبای نوظهور مانند چین جایگاه خود را تقریباً های بینل اقتصادی، سیاستفرش دستباف ایران با توجه به مسائ

دربازارهای جهانی از دست داده و به تدریج دچار رکود شده است. و از طرفی بازار داخلی فرش دستباف نیز تعریف چندانی ندارد 

های فرهنگی، اقتصادی، بازاریابی، مدیریتی، ول در زمینهدر چنین شرایطی تفکر بازاری فرش دستباف، نیازمند تغییر و تح

برای رونق این هنر ـ صنعت در بازارهای داخلی و  هاها و هویتتکنولوزیکی و غیره است. حال زمان آن رسیده تا با حفو اصالت

 خارجی بکوشیم.
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انجام شده است که در ادامه به تعدادی از تاکنون مطالعات مختلفی در داخل کشور بر روی صنعت فرش و بازارهای فروش آن 

 شود.آنها اشاره می

( در تحقیقی به بررسـی تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی در صادرات فرش دستباف پرداخته است. نتایج مطالعه 7096احمدی )

سیاستهای کنترلی، دهد که سیاستهای ارزی و پولی در دوره اعمال سیاستهای تعدیل، افزایش صادرات و اعمال وی نشـان می

ها شده، با توجه به فشار هزینه، کاهش صادرات را در پی داشته است. افزایش قیمتها نیز در آن قسمت که باعث افزایش هزینه

 اثر منفی و در آن قسمت که به صورت کاهش ارزش پول جلوه کرده، اثر مببت بر صادرات فرش داشته است.

یران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش را بررسی نموده است. نتایج مطالعه وی ( تأثیر عضویت ا7099ابراهیمی یزدی )

تواند دهد که تغییر ســـیاســـتهای تجاری، که حاصـــل عضـــویت ایران در ســـازمان تجارت جهانی خواهد بود، مینشـــان می

ت نسبی و رقابتی خود را در هایی را برای این صـنعت به همراه داشـته باشـد و سـبب گردد ایران در این صنعت مزیگشـایش

 تجارت این محصول افزایش دهد.

دهد که تشکیل شرکتهای تعاونی مهمترین ( با بررسی نقش فرش در اقتصاد ایران و الگوی صادرات آن نشان می7097بتولی )

اسبات کاری اقدام برای افزایش اشـتغال، ایجاد درآمد، حفو صـنعت فرش دسـتباف و توسـعه این صـنعت از لحاظ روابط و من

نمایند. به اعتقاد این محقق، بالا بودن قیمت تمام شده های کوچک را فراهم میاسـت. این شـرکتها امکان جمع شـدن سرمایه

شود. با وجود باشـد که در این میان دسـتمزد بیشـترین درصد را شامل میفرش یکی از مشـکلات صـنعت فرش دسـتباف می

 ای حل خواهد شد.انهتعاونیها، مشکل دستمزد به صورت عادل

( در تحقیقی مشکلات صنعت فرش را از نظر بازاریابی جهانی مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. 7099دهقانی فیروزآبادی )

ای هدارند. آنها به شیوهدهد که صـادرکنندگان به آمیخته تشـویق و ترفیع توجه کافی مبذول نمینتایج مطالعه وی نشـان می

ــنتی وارد باز ــادی بازارهای هدف، ار هدف میس ــعیت اقتص ــوند و قبل از ورود، توجه چندانی به محدودیتهای بازرگانی، وض ش

ـــته ـــعیـت رقبـا و غیره نداش ـــورهای مختلف ندارند. )قزاآنی وض اند و نیز توجهی هم به اختلافات بین کانالهای توزیع در کش

 (.17ـ10: 7067قمصری،

شـناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی »با عنوان ( در بررسـی 7072رضـوانی و همکاران ) 

ترین علت رکود صنعت قالیبافی در روستاهای مورد گیری کردند که براساس دیدگاه پاسخگویان مهمنتیجه« شـهرسـتان ملایر

اهمخوانی آن با سبک و شیوۀ زندگی و های روستایی به سبک، شیوه و فرهنگ زندگی شهرنشینی و نگرایش خانواده« مطالعه 

 است.« مشکلات بهداشتی قالیبافی به سبک سنتی در خانه»ترین علت نیز اهمیتو کم« معیشت سنتی در روستا
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( در 7073شــناس و ســعیدی )در پژوهشــی که به ســنجش عوامل موثر بر وفاداری مشــتریان فرش ایرانی پرداخته شــد. حق

ـــاخص ـــی ش ـــهم بازار،پژوهش ـــنعت و مهارت تجار را به عنوان مهم هـای س ترین و تجارت الکترونیک، خلق دانش، اعتبار ص

ــایی کردند. چیتتأثیرگذارترین معیارهای موثر بررقابت ــناس ــتباف ش ــنعت فرش دس ــازان و همکاران )پذیری ص ( در 7067س

یت دهد اهمتایج حاصـل از آن نشان میهای آمیخته بازاریابی بر جایگاه فرش ایرانی پرداختند که نپژوهشـی به بررسـی مولفه

اند از: اصـالت هنری و تاریخی، ترفیع و تبلیغ، محصـول، قیمت. در نهایت توزیع برای به دســت عوامل آمیخته به ترتیب عبارت

رت ( به برسی موانع تجا7066آوردن سهم بیشتری از بازار رقابتی ایجاد شده موثر است. در پژوهشی دیگر جعفرنژاد و همکاران)

الکترونیک در زمینه صـادرات فرش ایرانی پرداختند که مشـکلات و موانع مربوط به زیرسـاختار اطلاعاتی و مشکلات مربوط به 

 ترین موانع شناسایی شدند. زیرساختارهای قانونی، حقوقی و امنیتی را از مهم

ــتباف 7066میرکتولی و همکاران ) ــی دلایل اجتماعی کاهش کیفیت فرش دس ایران، که در فاز اول به فرش ترکمن ( در بررس

پردازند. آنها ضمن توجه به عناصر اجتماعی اشـاره داشته است، به بررسی علل و عوامل موثر در ضعف کیفیت فرش ترکمن می

موثر در کیفیت فرش، نحوۀ آموزش، نو مشارکت و میزان آن، پایگاه اجتماعی و روابط کار و تولید از طریق طرح فرضیاتی چون 

دم رضـایت شغلی، کمبود مشارکت و همکاری در عین نیاز شدید به آن، تضعیف پایگاه اجتماعی قالیباف در مقایسه با فعالان ع

بافی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اکبریت قریب به اتفاق افراد در ها و رونق روش دستمزدیسایر بخش

کاهد و تمام توجه بافندگان را به کمیت معطوف و این موضوع از کیفیت محصول میمشغول به کارند « بافیدسـتمزدی»روش 

ترین روش و انتقال مهارت به شـکل سینه به سینه و از طریق مادران و خویشاوندان، مهم« آموزش سـنتی»دارد. همینین می

ــکل ــت. همینین نبود نظارت کافی و موثر ش ــتمزدیگیری مهارت و توان فنی قالیبافان اس ــتم دس ــیس ی، باقکارفرمایان در س

ها و نهادهای دولتی در فرآیند تهیه مواد اولیه از یک سو و ناسالم بودن شبکۀ توزیع مواد اولیه مورد گذاری اندک تعاونیسرمایه

اعث ب نیاز صـنعت فرش دستباف از سوی دیگر موجب شده است که بافندگان از مواد نامرغوب استفاده کنند و این موضوع نیز

 شود.افت کیفیت فرش می

( عوامل رکود در صـنعت فرش دسـتباف ایران را متأثر از ضـعف عملکرد و ضعف کارآیی در ابعاد 7060آبادی و حسـینی )شـم

دانند. بدین معنا که فرش دســتباف ایران دوران افول و رکود ســازمانی، ســاختاری، مدیریتی و به ویژه تجاری و بازرگانی می

انی توجهی به اصول و مببرد. از طرفی بیپیماید و اکنون در شرایط بحرانی به سرمیدر عرصۀ رقابتهای جهانی می ای راشکننده

ـــود، مزیتبازاریابی و تجارت، که در برگیرندۀ فرآیند تولید آن نیز می ـــتباف را در داخل و به ویژه در ش های رقابتی فرش دس

های محیط تجارت . تجربه موفق دیگر کشورها حاکی از توجه آنها به واقعیتسـط  جهانی با مخاطرات جدی مواجه کرده است

 (.0: 7060آبادی،و دیگر عوامل تأثیرگذار است )شم



 

262 

 

ــی با عنوان  ــت»بهاره نوید زاده به همراه همکاران خود در پژوهش ــایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دس ــناس باف ش

. موانع نوآوری در طراحی فرش دسـتباف را که به نوعی باعث رکود فرش دستباف نیز (7074«)اصـفهان: رویکردی کارآفرینانه

ایی نیز هداند که هرکدام شامل زیرشاخهشوند شامل: عوامل اقتصادی، بازاریابی، فرهنگی، مدیریتی و عوامل تکنولوژیکی میمی

 باشد. می

آنها،  د، عدم حمایت مالی از طراحان و پوشش بیمهگذاری در طرح جدیعوامل اقتصـادی شـامل عدم پذیرش ریسـک سـرمایه

 ها.جویی در هزینههای گذشته به منظور صرفهتولید طرح

باشـند: نداشـتن تیم بازاریابی متخصص، عدم نیازسنجی بازار و تحقیقات منظم های زیر میعوامل بازاریابی دارای زیر مجموعه

ــب و آگاهی دهنده و ضــعف در انتقال های جدید بازبازاریابی، عدم به کارگیری تکنیک ــتفاده از تبلیغات مناس اریابی، عدم اس

 نیازهای بازار به بخش تولید و طراحی

، هایی متناسب با سلیقۀ آنهاعوامل فرهنگی شـامل مقاومت در مقابل تغییر و عدم توجه به فرهنگ دیگر کشورها و تولید فرش

های جدید، تعصب بیش احی فرش دستباف، ترس از شکست و استهزای طرحهای فرهنگی اجتماعی در طربهره نبردن از ارزش

 های گذشته و غیرهاز حد نسبت به حفو طرح

ریت التحصیلان، نبود مدیمندنشدن از توانمندی فارغالتحصـیلان و بهرهعوامل مدیریتی شـامل مدیریت ضـعیف بکارگیری فارغ

ــکلات، کپی ــحی  برای پیگیری و رفع موانع و مش ــته به دلیل ضــعف در مالکیت معنوی و عوامل اری از طرحبردص های گذش

ـــنایی طراحان با تکنولوژی ـــۀ فرش با تکنولوژیتکنولوژیک عبارتند از: عدم آش  های جدیدهای جدید و مخالفت طراحان نقش

، 7074شناسانه.)نویدزاده:های زیباییشـناسی مناطق مختلف و آگاهی نداشتن از حوزهطراحی، ضـعف طراحان فرش در سـبک

 (67ـ60

 به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، مشکلات عمده مطرح در زمینه فرش دستباف ایران به شرح زیر است:

 الف: بازاریابی

 ـ عدم شناسایی سلایق و نیازهای بازار )طرح، رنگ، اندازه و ...(

 ـ تبلیغات ناکافی در بازارهای جهانی

 های اولیهب: امکانات و زیرساخت
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های مناسـب جهت تولید فرش صادراتی)مواد اولیه مرغوب، کارگاههای قالیبافی، شناسنامه محصول و سایر کمبود زیرسـاخت-

 امکانات و ...(

 عدم آموزش به منظور ارتقای سط  مهارت طراحان، بافندگان، تجار و ...-

 ریزیج: مدیریتی و برنامه

 الکیت معنوی در فرش دستباف ایران )طرح، نقش، علامت تجاری و ...(ـ عدم برنامه ریزی جهت حفو حقوق م

 های مدون جهت بازاریابی، بازارسازی و حفو بازارهای کنونیـ نبود ساز و کارهای هدفمند و برنامه

 ـ عدم ایجاد شرایط مناسب جهت ورود اتباع خارجی به منظور خرید و بازدید از مراکز تولید و نمایشگاههای داخلی

 (.717ـ703: 7067)پورصادق،

 دلایل عمده کاهش صادرات فرش دستباف

کند: مشکلات برون مرزی، بالا رفتن هزینه ( علل عمده کاهش صادرات فرش دستباف را این طور بیان می7067ندا فرحبخش )

کاهش صــادرات  تولید کالاهای صــنعتی، ســبب شــد تا صــنعت فرش از تحرک لازم برخوردار نباشــد. به طور کلی؛ علل عمده

های مختلف دانست. اخذ پیمان ارزی توان ناشی از برقراری پیمان ارزی در سالغیرنفتی و به طور اخص صـادرات فرش را، می

ترین معضلی است که صادرکنندگان فرش با آن مواجه هستند و باعث از صادرکنندگان، که مبنای واقعی هم نداشته باشد؛ مهم

شود. همینین وجود رقبای موفقی، نظیر پاکستان و هندوستان و اشباع بازارهای ه صدور فرش میعدم تمایل صـادرکنندگان ب

گذاری و ارزیابی صحی  های ایرانی به دلیل مجوز خروج فرش همراه مسـافر، تورم موجود در کشور، عدم قیمتاروپایی از فرش

ـــط  بین ـــابـه در س ـــته المللی؛ از جملـه دلـایلی اهر کـالـا بـا کـالـاهـای مش ـــادرات فرش داش ـــت که تأثیر منفی بر ص س

 (.220ـ229: 7067است)فرحبخش،

للی المکند: ناآگاهی از بازارهای بیندکتر پورصادق به همراه همکاران دلایل کاهش صادرات فرش دستباف را اینگونه عنوان می

ــرکتهای تعاونی، اطلاعا ــط  دانش مدیریتی و بازاریابی ش ــلایق بازار، پایین بودن س ــادرات، و س ت ناکافی در خصــوص نحوه ص

 (.703: 7067دار نمودن فرشهای تولید و عدم آموزش مناسب اشاره کرد )پورصادق،بازاریابی، قوانین و شناسنامه
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 اهمیت نوآوری در طرح و رنگ فرش دستباف

که نمونه مشابهی قبل از آن مایه و تناسبی تهیه شود ها آن است که طرح و نقشمنظور از نوآوری و ابداع در طرح و رنگ فرش

وجود نداشته باشد. لازم به تأکید است که نوآوری قابل ذکر و موثر آن است که در قلمرو طرح و نقش فرش ایران، مسیری تازه 

هایی بر دامن این ایجاد کند و با اینکه ریشه در طرح و رنگ فرش ایران دارد، جایگاهی مشخص به خود اختصاص دهد و شاخه

 (. 441: 7060)نیکویی، « های دیگر شودگستراند؛ به نحوی که خود زمینۀ بازنگری و الهام طرحقلمرو ب

ها گرایی در طرح فرشهای مدرن و جدید بسـیار اسـت. گروهی تأکید صـرف بر سـنتگرایی و طرحامروزه بحث بر سـر سـنت

ــنتی بگذاریم، به خطا رفتهمی ــدمات جبران کنند و معتقدند اگر پا را فراتر از نقوش س ــد. و ص ناپذیری به فرش وارد خواهد ش

ــیار، های بکر میهای جدید و نوآوریگروهی دیگر به طرفداری از طرح اللهی در این زمینه (. دکتر آیت07: 7074پردازند)هوش

ــد:می ــتند که یکی ثابت و تغییر و تحول»نویس ــنت و هنر، هر دو، امر اجتماعی و فرهنگی هس ــت و دیگس  ری خلاف،ناپذیر اس

باشد و اگر هنر نیز بدون تغییر و تحول باقی بماند، در دام تقلید و تکرار همیشـه در حال تغییر، تحول و ایجاد آثاری متنوع می

توان هنر نامید. آیا اگر دگرگون شوند، فرش دیگر فرش نیست و فرش ایران مال ایران نیستو آیا رود و دیگر آن را نمیفرو می

آیدو اگر ای به وجود میهای آنها تغییرکنند، فاجعهها و آرایههای آذینهها و چه در نســبتچه در تناســبات فرش ها،اگر اندازه

 (.0ـ6: 7061اللهی،)آیت« آری، پس چرا در گذشته این چنین نشده و آن همه تنوع و خلاقیت در آنها پدید آمده است

یژگی کند. این وباشد که در نگاه اول نظر بیننده را به خود جلب میطرح و نقش یکی از مهمترین ویژگیهای فرش دستباف می

های مورد تقاضا فرش %19کند. برای مبال در کشور بلژیک در کشـورهای مختلف متناسـب با سـلیقۀ مردم آن کشور فرق می

ط به شترین تقاضا مربوشود، در صورتی که در کشور اتریش بیهای کلاسـیک بوده که بیشـترین تقاضـا را شامل میدارای طرح

بایسـت قبل از ورود به نمایشـگاههای خارجی از نوع ســلیقه مشتری اطلاع های ذهنی بوده اسـت. لذا صـادرکنندگان میطرح

 (.704: 7067داشته باشند و با شرکت در این نمایشگاهها بر اطلاعات خویش بیفزایند)پورصادق،

شود و بعد از آن به رنگ است. در حقیقت، خریدار در نگاه اول شیفتۀ رنگ میزند، آنیه در بازار فرش دستباف حرف اول را می

ـــورهای هدف های دیگر، از جمله نقش و قیمت توجه میمولفه کند. با توجه به آمارهایی که مرکز تحقیقات فرش ایران از کش

ایرانی در ســایر کشــورها مطلع شــد. توان تا حدودی از ســلیقۀ خریداران فرش دســتباف خریدار فرش ایرانی گرفته اســت، می

ـــورهای هدف پی برد و برای آن برنامههمینین با ارتباط برقرار کردن از طریق دنیای مجازی می ریزی توان به مدهای روز کش

ـــتباف بتوانیم همگام با دنیا حرکت کنیم، باید با دنیای مجازی خود را همگام  کرد. در حقیقـت، برای آنکه ما نیز در فرش دس
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ـــال جلو کن ـــد تــا خود را در تولیــد فرش و ابــداع طرح و رنــگ برای بــازارهــای جهــانی، یــک س ـــعی بر این بــاش یم و س

 (.04: 7074بیندازیم)هوشیار،

رنگ فرش نیز باید با توجه به کشــور هدف صــادرات مورد توجه قرار گیرد چرا که برخی از کشــورها فرش با رنگهای متضــاد و 

پسندند. اندازه مطلوب فرش با توجه به شرایط فیزیکی منازل کشورها متفاوت نشـین را میبرخی دیگر رنگهای یکدسـت و هم

باشـد. کشـورهای آمریکایی با توجه به مسـاحت بیشـتر منازل از فرشـهای بزرگتر و کشـورهای اروپایی با توجه به مساحت می

 (.704: 7067کنند )پورصادق،کوچکتر منازل از فرشهایی با ابعاد کوچکتر استقبال می

 گیرینتیجه

های مادی و معنوی و مردمان آن سرشار از هنر خدادادی و اکتسابی هستند، فعالیت در ایران کشـوری است که دارای ظرفیت

علاوه بر مزایای اقتصادی و صنعتی و ارزآوری که در سط  کلان و ملی برای کشور در پی دارد، پتانسیل و دستباف حوزه فرش 

های کوچک، متوسط و بزرگ را با سرمایه اولیه ناچیز در جهت ایجاد اشتغال و ایجاد اشتغال در قالب بنگاهقابلیت افزایش هنر 

 ـ است. این صنعت« اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید»ر راسـتا با شـعاهم ،دارد و این مهمها بر میبار سـنگینی از دوش دولت

از زن و مرد در سنین مختلف را دارد. مسوولان دلسوز کشور باید این مهم  هنر پتانسیل اشتغال برای تمام قشرهای جامعه اعم

مدنظر قرار دهند. در ایران  «اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید»را به عنوان یکی از محورهای اصـلی برای عملیاتی کردن شـعار 

درصد سهم صادرات فرش دنیا  06حدود  کنند وصنعت امرار معاش می -میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم از این هنر 4حدود 

هنر در حال کاهش بوده است  -بر عهده ایران اسـت که متاسفانه در چند وقت گذشته درصد سهم ایران از صادرات این صنعت

محققان راهکارهای پیش روی این هنر ـ صنعت را در بخش  .باید بتوان این حوزه را ترمیم و آن را به شکوفایی رساند هو امروز

های اصولی و استاندارد در مراحل مختلفی اند. به کار بردن راهجرایی، از ایجاد طرح تا بافت و فروش، به چند مورد تقسیم کردها

رســد، مانند وجود نوآوری در طرح و رنگ، داشــتن بازاریابی و تبلیغات مناســب، شــرکت در که یک فرش بافته و به فروش می

های های بافندگان فرش دســتباف، ارائه دورهفاده از مواد و مصــال  مرغوب، ایجاد تعاونیهای داخلی و خارجی، اســتنمایشــگاه

آموزشی بافت صحی ، خدمات بهداشتی، بیمه فرشبافان، استفاده از فضای مجازی، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ... 

 اند.از ارکان اصلی این هنر ـ صنعت معرفی کرده

 منابع

گریزی در طراحی فرش. فصلنامۀ علمی ــــ پژوهشی گلجام. پاییز و زمستان. گرایی و سنت(. سنت7061الله )حبیبآیت الهی، 

 .1و  4شمارۀ 
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. پایان نامه کارشناسی (. بررسـی تأثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش7099ابراهیمی یزدی، حسـن )

 وم اداری.دانشکدۀ عل ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

ــت (.7096احمدی، وحید) ــیاس ــتباف )طی برنامه اول و دوم(. پایان نامه تأثیر س ــادرات فرش دس ــادی بر ص های کلان اقتص

 کارشناسی ارشد به راهنمایی محمود متوسلی. دانشگاه امام صادق )ع(.

سی ارشد به راهنمایی محمد مشکوه. (. نقش فرش در اقتصـاد ایران و الگوی صادرات آن. پایان نامه کارشنا7097بتولی، فرهاد)

 دانشگاه امام صادق )ع(.

(. بررسی تأثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات فرش دستباف ایران. فصلنامه اقتصاد 7074بصیرت، مهدی و مهسا کلانترزاده )

 .02کاربردی. بهار و تابستان. سال پنجم. ص

نامه، استاد راهنما: منصوره اتحادیه. دانشگاه شهید یه و پهلوی اول(. پایان(. تاریخ تجارت فرش ایران)قاجار7067پروان، رسول )

 بهشتی. تهران.

(. نقش تعاونیهای فرش دستباف استان زنجان بر توسعه صادرات این 7067پورصـادق، ناصر، نادر بهلولی و مهدی حاجی خانی)

 .717ـ704 . صص0فرش. مجله تعاون. پاییز. سال بیست و یکم. دوره جدید. شماره 

ــفوی میرمحله  جعفرنژاد، احمد، ــید رحیم ص ــجادی پناه، س ــلاجوقیو علی س ــی موانع و ارائه 7066)مهدی اجلی قش (. بررس

 12 .فصلنامه پژوهشنامۀ بازرگانی .راهکارهای به کارگیری تجارت الکترونیکی در زمینۀ توسعه صادرات فرش دستباف ایران

زاریابی داخلی فرش دستباف های آمیخته بابندی مولفه(. طراحی و رتبه7067) ازیانسچیتعلیرضا زیان، امیرحسین و ساچیت

 79.فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران ایران.

نعت فرش کشور با روش تاپسیس پذیری صبندی عوامل موثر بر رقابت(. رتبه7073)سعیدیشـناس کاشـانی، فریده و نیما حق

 7 .تحقیقات بازاریابی نوین. مجلۀ علمی پژوهشی فازی

(. بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران نسبت به رقبا و ارائه راهکارهای مناسب برای 7099دهقانی فیروزآبادی، رضـا) 

 الله دعایی. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی.بهبود آن. به راهنمایی حبیب

(. شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود صنعت 7072، ابراهیم رسـتگار و علی قنبری نسب) رضـوانی، محمد رضـا، ناصـر بیات

قالیبافی در نواحی روسـتایی )مطالعه موردی: شـهرستان ملایر(. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. سال سوم. شماره 

 .01ـ 17. صص 77

ل موثر در توسـعه صادرات فرش دستباف ایران )با رویکرد (. بررسـی عوام7077شـاکری سـیاوشـانی، آزاده و مرتضـی فرجی )

 . 770.ص00محیط کلان(. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. تابستان. شماره 

بازاریابی صــادرات فرش دســتباف ایران، بررســی عوامل موثر و  (.7060)آبادی، محمد علی، ســید حمید خداداد حســینیشــم

 .0ص.40شماره . فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی.شناسیآسیب
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جله . مهای حمایتی و مزیت نسبی در تولید فرش دستبافبررسی سیاست(. 7066 ) زادهمهدیه رضاقلیعصاری آرانی، عباس و 

 .26شماره  .سال شانزدهم .و توسعه )علمی ـ پژوهشی( دانش

 .221. ص7. شماره 2ره . بهار. دوپژوهشنامه اقتصادی. بررسی عوامل موثر بر صادرات فرش(. 7067فرح بخش، ندا )

ــایی) ــین رض ــن قدرتی و حس ــری، ایمان، حس ــتباف در قالب ماتریس 7067قزاآنی قمص ــادرات فرش دس (. عوامل موثر بر ص

( مطالعه موردی تعاونیهای فرش در استان اصفهان. مجله تعاون. تابستان. سال بیست و یکم. دوره جدید. شماره swotسـوات)

 17ـ10. صص2

شماره  .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی .بررسی علل اقتصادی ـ اجتماعی کاهشش کیفیت فرش ترکمن(. 7066)میرکتولی، جعفر

74. 

شـناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید  (. 7074ایمان زکریایی کرمانی )و  نویدزاده، بهاره، محمد تقی طغرایی، علی عطافر

 67ـ60.صص26گلجام. پاییز و زمستان. شماره ه علمی ـ پژوهشی فصلنام. باف اصفهان: رویکردی کارآفرینانهفرش دست

ــمینار ملی تحقیقات فرش 7060نیکویی، مجید) ــتباف. مجموعه مقالات دومین س ــۀ فرش دس (. ابداع و نوآوری در طرح و نقش

 . نشر مرکز ملی فرش ایران.2دستباف. ج

ف. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ویژه نامه زنان در ـــ اجتماعی زنان روستایی قالیبانقش اقتصادی (. 7094)هاشمی، مریم

 797ـ 232صص .سال سوم کشاورزی.

(. جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر. فصلنامۀ 7074هوشیار، مهران )

 .29علمی ـ پژوهشی گلجام. بهار و تابستان. شمارۀ 

 

 

 

 

 

 

 


