هنر ر صنعت فرش دستباف ایران با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
منصور ولی قوجق

7

فرش دسـتباف ایرانی همیشـه یکی از نشـانههای اسـاسی فرهنگی ایران محسوب میشود که کمکم جایگاه خود را در داخل و
خارج از کشـور پیدا کرده و از دیرباز نقش مهمی در حیات اقتصـادی جامعه ایران ،به ویژه در مناطق روستایی داشته است ،به
طوری که ایران همواره سـرآمد کشـورهای جهان در زمینۀ تولید انواع قالی و قالییههای دستباف بوده و در گذشته نه چندان
دور فرش دستباف از مهمترین کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران به شمار میرفته است.
این تحقیق از نوع نظری بوده و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و غیره در صــدد پاســخگویی به این پرســشها میباشــد :علل
رکود فرش دسـتباف ایران در دهههای اخیر چه بوده و چه راهکارهایی باید برای آن اندیشیدو و دیگر اینکه فرش دستباف چه
تاثیری میتواند در اقتصاد مقاومتی داشته باشدو
نتایج به دســـت آمده از پژوهش نشـــان میدهد که مهمترین عوامل رکود فرش دســـتباف را در حوزههای اقتصـــادی ،بازار و
بازاریابی ،فرهنگی ،مدیریتی ،تکنولوژی و  ...جستجو کرد و با رفع برخی از مشکلات فرش دستباف و رونق آن میتوان به اقتصاد
خانوادهها بخصوص در مناطق روستایی کمک شایانی نمود.
کلمات کلیدی :فرش دستباف ،اقتصاد مقاومتی ،مناطق روستایی ،رکود

mansourghojogh@yahoo.com
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مقدمه
فرش کهنترین هزینه دستی ایران زمین است و یکی از مشخصههای فرهنگی ،هنری قوم ایران محسوب میشود .دو هزار سال
فرهنگ و تمدن ایرانی و تمامی دســتاوردهای ایرانیان در عرصــه هنرهای دســتی ،در فرش خلاصــه میشــود .تا آنجا که غایت
معماری ایرانی؛ ترکیببندی و سـاخت و سـازی شبیه فرش است .از این جهت نه تنها فرش ایران از لحاظ زیبایی و هنر دارای
اهمیت اســت ،بلکه منبع ارتزاق گروه عظیمی از مردم کشــور به خصــوص روســتاییان اســت .بنابراین تغییرات حاصــله در این
صـنعت ،هم بر اقتصـاد کلان کشور اثرات گسترده ای دارد و هم در بافت جوامع شهری و روستایی تغییر و ناهماهنگی به وجود
میآورد .همینین با توجه به جوانی جمعیت و بیکاری جمعیت فعال کشــور ،توســعه ،تولید و تجارت فرش از نقطه نظر ایجاد
اشتغال میتواند یکی از اقلام عمده مورد توجه باشد(فرحبخش.)221 :7067،
فرش دســتباف ایرانی در تمام دورههای حیات خود مهمترین کالای مبادلاتی و تجاری در داخل و خارج از کشــور بوده اســت و
اگر به تاریخ تجاری آن و همینین اطلاعات و آمار موجود صادرات فرش دستباف نگاهی بیندازیم ،در دورههای مختلف همیشه
با مشـکلاتی روبهرو بوده اسـت .برخی از سالها با افزایش صادرات و برخی سالها با رکودی که تحتتأثیر عوامل مختلف بوده،
مواجه میشــده اســت( پروان .)700 :7067،ما در این پژوهش قصــد داریم عواملی که باعث رکود فرش دســتباف میشــود را
شناسایی و در صورت امکان راه حل هایی برای آن بیابیم ،تا سبب استمرار و گسترش جایگاه آن چه بصورت ملی و چه بصورت
بین المللی گردیم .مهمترین عوامـل رکود فرش دســـتبـاف را میتوان در حوزههای مانند اقتصـــاد ،بازار و بازاریابی ،فرهنگی،
مدیریتی و تکنولوژیکی و غیره بررسی نمود.
پیشینه پژوهش
در زمینه فرش دسـتباف پژوهشهای زیادی صـورت گرفته ،از جمله مقالههایی با عنوان شـناسایی موانع نوآوری در طراحی و
تولید فرش دسـتباف اصـفهان :رویکردی کارآفرینانه(نویدزاده ،)7074،بررسی عوامل موثر بر صادرات فرش(فرحبخش،)7067،
بازاریابی صادرات فرش دستباف ایران ،بررسی عوامل موثر و آسیبشناسی(شمآبادی )7060،و غیره ،همینین کلیه پایاننامهها
و پژوهشهای که به نحوی مرتبط با رکود فرش دستباف و صادرات آن باشند نیز جزء پیشینه این تحقیق قرار میگیرند.
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جایگاه فرش دستباف در اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی
اقتصـاد مقاومتی با تاکید بر مزیتهای داخلی و خوداتکایی برای ترمیم ساختارها و نهادهای معیوب و سپس رشد و توسعه آنها
در جهت حمایت از تولید و اشـتغال داخلی به مدیریت مدبرانه نیاز دارد که پیرو سیاستهای اصل  44قانون اساسی هر ایرانی
چه عموم مردم و چه دولتهای وقت در تلاش برای این مهم ،حرکت در این مسیر را باید از وظایف خود بدانند.
گسترش و توسعه صادرات غیرنفتی از جمله برنامههای مهم دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار میرود که در این
میان حوزه فرش دستباف ایران به دلیل جایگاه والایی که در جهان دارد میتواند به خوبی پاسخگوی تقاضاها در این زمینه باشد
و بر بازارهای جهانی تسلط یابد تا اینگونه به صورت عملی به اجرای اقتصاد مقاومتی بپردازد .بر این پایه متولیان امر با تمرکز بر
راهکارهای بهینه جهانی شدن می توانند در کنار شکوفایی استعدادها در این عرصه در زمینه ارزآوری و رشد صادرات غیر نفتی
هم نقش مهمی ایفا کنند .فرش در اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژهای دارد و در بحث اشتغال هم میتواند کمک کند .امروزه در
صنعت هزینه بالایی به منظور اشتغال هر فرد اختصاص داده میشود به گونهای که بر پابه آمار برای اشتغال هر فرد در صنایع
متوسط تا نیمهسنگین  713تا  233میلیون تومان ،در پتروشیمی تا  033میلیون تومان و در بخش خدمات هم تا  733میلیون
تومان بایستی در نظر گرفته شود ،در حالی که در اشتغال فرش با یک رقم محدود میان پنج تا  73میلیون تومان میتوان برای
هر فرد شغل ایجاد کرد و ارزش افزودهای که شکل میگیرد ،در توسعه صادرات غیر نفتی و ارزآوری هم نقش آفرین خواهد بود.
از خصـوصـیات بارز و مهم وابستگی به صادرات نفت ،تک محصولی بودن و آسیبپذیری است؛ و بسیاری از کشورهای در حال
توسـعه برای رهایی از آنها ،از دو اسـتراتژی برای حداقل کردن این آسیبپذیری استفاده کردهاند 7 :ــــ استراتژی جایگزینی
واردات 2ـ استراتژی توسعه صادرات .کشور ما بعد از انقلاب از استراتژی جایگزینی واردات و بعد از آن استراتژی توسعه صادرات
را دنبال کرد که این اســتراتژی قادر اســت تا حدودی ما را از تک محصــولی بودن رها کند ،در این راســتا یکی از کالاهایی که
میتواند به عنوان صادرات غیر نفتی نام برد فرش دستباف است(بصیرت.)02 :7074،
فرش دستباف ایران از منابع مهم درآمدهای ارزی و اقلام عمده صادراتی کشور است که با توجه به جایگاه ویژهاش در بازارهای
جهانی و نیز به دلیل نیاز کشـور مبنی بر کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتی ،تلاش در جهت توسـعه صــادرات فرش میتواند
موجب رشد اقتصادی کشور و رهایی از اقتصاد تک محصولی شود(شاکری سیاوشانی)770 :7077،
تولید فرش دستباف در اقتصاد ایران به دلیل بهرهگیری از تکنولوژی ساده و کمهزینه ،مواد اولیۀ ارزان قیمت ،ایجاد فرصتهای
شـغلی پایدار و تحصــیل درآمدهای ارزی از مزیت نسـبی برخوردار اســت (صــابری .)127 :7062 ،به طوری که طی ســالهای
متمادی اولین و بالاترین ردیف ارزآوری در صـادرات ایران و حدود  9درصد اشتغال کل کشور و معیشت چند میلیون نفر را به
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خود اختصـاص داده اسـت (هاشـمی .)763 :7094،رونق این صنعت در نواحی روستایی علاوه بر کمک به رشد اقتصاد ملی به
بهبود وضـعیت اقتصـاد روستایی نیز میانجامد ،رکود این صنعت در بسیاری از نواحی روستایی کشور کاهش درآمد خانوارهای
روستایی را در پی دارد( میرکتولی )11 : 7066 ،
فرش دسـتباف به علت مرغوبیت و کاربری آن ،بیشـتر مصـرف خارجی دارد و بازار صـادراتی آن نسـبت به بازار داخلی بسیار
گسـتردهتر اسـت (عصـاری آرانی  .)49 :7066،بنابراین هرگونه رکود در بازار صادراتی آن منجر به بیکاری و کاهش درآمد در
میان بسیاری از شاغلین صنعت فرش می گردد .با این استدلال گسترش بازارهای صادراتی فرش اثر مببتی بر افزایش رفاه و بالا
رفتن درآمد سـرانه روسـتائیان خواهد داشـت .در شـرایط کنونی و سال اقتصاد مقاومتی ،ایجاد اشتغال یکی از محورهای مهم
سیاستهای دولت محسوب میشود.
اهمیت این کالای سـنتی(فرش دسـتباف) ،که از شهرت جهانی و معروفیت بسیار نیز برخوردار است ،به لحاظ اشتغالزایی آن
است .گروههای مختلف؛ به عنوان ریسنده ،طراح و نقاش ،رنگرز ،چله پی  ،بافنده و رفوگر و قالیشوی همه بکارگرفته میشوند،
تا فرش به دســت صــادرکننده و خریداران عمده در بازارهای جهانی برســد .در این چرخه ،طبق آمارهای ارایه شــده ،حدود ده
میلیون نفر از طریق تولید و صـادرات فرش به کار اشـتغال دارند ،از این رو ،جنبه اشـتغال این صنعت همواره مورد توجه بوده
است(فرحبخش.)224 :7067،
بطور خلاصه همانطور که میدانیم اقتصاد مقاومتی دارای بندها و زیرشاخههای متعددی است که فرش دستباف میتواند تجلی
گر بندهای اقتصادی مقاومتی ذیل باشد؛ ایجاد اشتغال ،افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش ،مهارت ،خلاقیت و
کارآفرینی ،برنامهریزی تولید ملی متناسـب با نیازهای صـادراتی ،مشارکت دادن بخشخصوصی در فروش محصولات صادراتی،
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...
علل رکود فرش دستباف و راهکارها و بازارهای فروش آن از دیدگاه محققان
فرش دستباف ایران با توجه به مسائل اقتصادی ،سیاستهای بینالمللی و وجود رقبای نوظهور مانند چین جایگاه خود را تقریباً
دربازارهای جهانی از دست داده و به تدریج دچار رکود شده است .و از طرفی بازار داخلی فرش دستباف نیز تعریف چندانی ندارد
در چنین شرایطی تفکر بازاری فرش دستباف ،نیازمند تغییر و تحول در زمینههای فرهنگی ،اقتصادی ،بازاریابی ،مدیریتی،
تکنولوزیکی و غیره است .حال زمان آن رسیده تا با حفو اصالتها و هویتها برای رونق این هنر ـ صنعت در بازارهای داخلی و
خارجی بکوشیم.
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تاکنون مطالعات مختلفی در داخل کشور بر روی صنعت فرش و بازارهای فروش آن انجام شده است که در ادامه به تعدادی از
آنها اشاره میشود.
احمدی ( )7096در تحقیقی به بررسـی تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی در صادرات فرش دستباف پرداخته است .نتایج مطالعه
وی نشـان می دهد که سیاستهای ارزی و پولی در دوره اعمال سیاستهای تعدیل ،افزایش صادرات و اعمال سیاستهای کنترلی،
کاهش صادرات را در پی داشته است .افزایش قیمتها نیز در آن قسمت که باعث افزایش هزینه ها شده ،با توجه به فشار هزینه،
اثر منفی و در آن قسمت که به صورت کاهش ارزش پول جلوه کرده ،اثر مببت بر صادرات فرش داشته است.
ابراهیمی یزدی ( )7099تأثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش را بررسی نموده است .نتایج مطالعه وی
نشـــان میدهد که تغییر ســـیاســـتهای تجاری ،که حاصـــل عضـــویت ایران در ســـازمان تجارت جهانی خواهد بود ،میتواند
گشـایشهایی را برای این صـنعت به همراه داشـته باشـد و سـبب گردد ایران در این صنعت مزی ت نسبی و رقابتی خود را در
تجارت این محصول افزایش دهد.
بتولی ( )7097با بررسی نقش فرش در اقتصاد ایران و الگوی صادرات آن نشان می دهد که تشکیل شرکتهای تعاونی مهمترین
اقدام برای افزایش اشـتغال ،ایجاد درآمد ،حفو صـنعت فرش دسـتباف و توسـعه این صـنعت از لحاظ روابط و مناسبات کاری
اسـت .این شـرکتها امکان جمع شـدن سرمایههای کوچک را فراهم می نمایند .به اعتقاد این محقق ،بالا بودن قیمت تمام شده
فرش یکی از مشـکلات صـنعت فرش دسـتباف میباشـد که در این میان دسـتمزد بیشـترین درصد را شامل میشود .با وجود
تعاونیها ،مشکل دستمزد به صورت عادلانهای حل خواهد شد.
دهقانی فیروزآبادی ( ) 7099در تحقیقی مشکلات صنعت فرش را از نظر بازاریابی جهانی مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.
نتایج مطالعه وی نشـان میدهد که صـادرکنندگان به آمیخته تشـویق و ترفیع توجه کافی مبذول نمیدارند .آنها به شیوههای
ســنتی وارد بازار هدف میشــوند و قبل از ورود ،توجه چندانی به محدودیتهای بازرگانی ،وضــعیت اقتصــادی بازارهای هدف،
وضـــعیـت رقبـا و غیره نداشـــته اند و نیز توجهی هم به اختلافات بین کانالهای توزیع در کشـــورهای مختلف ندارند( .قزاآنی
قمصری10 :7067،ـ.)17
رضـوانی و همکاران ( )7072در بررسـی با عنوان «شـناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی
شـهرسـتان ملایر» نتیجهگیری کردند که براساس دیدگاه پاسخگویان مهمترین علت رکود صنعت قالیبافی در روستاهای مورد
مطالعه » گرایش خانوادههای روستایی به سبک ،شیوه و فرهنگ زندگی شهرنشینی و ناهمخوانی آن با سبک و شیوۀ زندگی و
معیشت سنتی در روستا» و کماهمیتترین علت نیز «مشکلات بهداشتی قالیبافی به سبک سنتی در خانه» است.
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در پژوهشــی که به ســنجش عوامل موثر بر وفاداری مشــتریان فرش ایرانی پرداخته شــد .حقشــناس و ســعیدی ( )7073در
پژوهشـــی شـــاخصهـای ســـهم بازار ،تجارت الکترونیک ،خلق دانش ،اعتبار صـــنعت و مهارت تجار را به عنوان مهمترین و
تأثیرگذارترین معیارهای موثر بررقابتپذیری صــنعت فرش دســتباف شــناســایی کردند .چیتســازان و همکاران ( )7067در
پژوهشـی به بررسـی مولفههای آمیخته بازاریابی بر جایگاه فرش ایرانی پرداختند که نتایج حاصـل از آن نشان میدهد اهمیت
عوامل آمیخته به ترتیب عبارتاند از :اصـالت هنری و تاریخی ،ترفیع و تبلیغ ،محصـول ،قیمت .در نهایت توزیع برای به دســت
آوردن سهم بیشتری از بازار رقابتی ایجاد شده موثر است .در پژوهشی دیگر جعفرنژاد و همکاران( )7066به برسی موانع تجارت
الکترونیک در زمینه صـادرات فرش ایرانی پرداختند که مشـکلات و موانع مربوط به زیرسـاختار اطلاعاتی و مشکلات مربوط به
زیرساختارهای قانونی ،حقوقی و امنیتی را از مهمترین موانع شناسایی شدند.
میرکتولی و همکاران ( )7066در بررســی دلایل اجتماعی کاهش کیفیت فرش دســتباف ایران ،که در فاز اول به فرش ترکمن
اشـاره داشته است ،به بررسی علل و عوامل موثر در ضعف کیفیت فرش ترکمن میپردازند .آنها ضمن توجه به عناصر اجتماعی
موثر در کیفیت فرش ،نحوۀ آموزش ،نو مشارکت و میزان آن ،پایگاه اجتماعی و روابط کار و تولید از طریق طرح فرضیاتی چون
ع دم رضـایت شغلی ،کمبود مشارکت و همکاری در عین نیاز شدید به آن ،تضعیف پایگاه اجتماعی قالیباف در مقایسه با فعالان
سایر بخشها و رونق روش دستمزدی بافی پرداخته است .نتایج این تحقیق نشان داده است که اکبریت قریب به اتفاق افراد در
روش «دسـتمزدیبافی» مشغول به کارند و این موضوع از کیفیت محصول میکاهد و تمام توجه بافندگان را به کمیت معطوف
میدارد .همینین «آموزش سـنتی» و انتقال مهارت به شـکل سینه به سینه و از طریق مادران و خویشاوندان ،مهمترین روش
شــکلگیری مهارت و توان فنی قالیبافان اســت .همینین نبود نظارت کافی و موثر کارفرمایان در ســیســتم دســتمزدیباقی،
سرمایهگذاری اندک تعاونیها و نهادهای دولتی در فرآیند تهیه مواد اولیه از یک سو و ناسالم بودن شبکۀ توزیع مواد اولیه مورد
نیاز صـنعت فرش دستباف از سوی دیگر موجب شده است که بافندگان از مواد نامرغوب استفاده کنند و این موضوع نیز باعث
افت کیفیت فرش میشود.
شـمآبادی و حسـینی ( )7060عوامل رکود در صـنعت فرش دسـتباف ایران را متأثر از ضـعف عملکرد و ضعف کارآیی در ابعاد
ســازمانی ،ســاختاری ،مدیریتی و به ویژه تجاری و بازرگانی میدانند .بدین معنا که فرش دســتباف ایران دوران افول و رکود
شکنندهای را در عرصۀ رقابتهای جهانی میپیماید و اکنون در شرایط بحرانی به سرمیبرد .از طرفی بیتوجهی به اصول و مبانی
بازاریابی و تجارت ،که در برگیرندۀ فرآیند تولید آن نیز میشـــود ،مزیتهای رقابتی فرش دســـتباف را در داخل و به ویژه در
سـط جهانی با مخاطرات جدی مواجه کرده است .تجربه موفق دیگر کشورها حاکی از توجه آنها به واقعیتهای محیط تجارت
و دیگر عوامل تأثیرگذار است (شمآبادی.)0 :7060،
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بهاره نوید زاده به همراه همکاران خود در پژوهشــی با عنوان «شــناســایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دســتباف
اصـفهان :رویکردی کارآفرینانه»( . )7074موانع نوآوری در طراحی فرش دسـتباف را که به نوعی باعث رکود فرش دستباف نیز
میشوند شامل :عوامل اقتصادی ،بازاریابی ،فرهنگی ،مدیریتی و عوامل تکنولوژیکی میداند که هرکدام شامل زیرشاخههایی نیز
میباشد.
عوامل اقتصـادی شـامل عدم پذیرش ریسـک سـرمایهگذاری در طرح جدید ،عدم حمایت مالی از طراحان و پوشش بیمه آنها،
تولید طرحهای گذشته به منظور صرفهجویی در هزینهها.
عوامل بازاریابی دارای زیر مجموعههای زیر می باشـند :نداشـتن تیم بازاریابی متخصص ،عدم نیازسنجی بازار و تحقیقات منظم
بازاریابی ،عدم به کارگیری تکنیکهای جدید بازاریابی ،عدم اســتفاده از تبلیغات مناســب و آگاهی دهنده و ضــعف در انتقال
نیازهای بازار به بخش تولید و طراحی
عوامل فرهنگی شـامل مقاومت در مقابل تغییر و عدم توجه به فرهنگ دیگر کشورها و تولید فرشهایی متناسب با سلیقۀ آنها،
بهره نبردن از ارزشهای فرهنگی اجتماعی در طراحی فرش دستباف ،ترس از شکست و استهزای طرحهای جدید ،تعصب بیش
از حد نسبت به حفو طرحهای گذشته و غیره
عوامل مدیریتی شـامل مدیریت ضـعیف بکارگیری فارغالتحصـیلان و بهرهمندنشدن از توانمندی فارغ التحصیلان ،نبود مدیریت
صــحی برای پیگیری و رفع موانع و مشــکلات ،کپیبرداری از طرحهای گذشــته به دلیل ضــعف در مالکیت معنوی و عوامل
تکنولوژیک عبارتند از :عدم آشـــنایی طراحان با تکنولوژیهای جدید و مخالفت طراحان نقشـــۀ فرش با تکنولوژیهای جدید
طراحی ،ضـعف طراحان فرش در سـبکشـناسی مناطق مختلف و آگاهی نداشتن از حوزههای زیباییشناسانه(.نویدزاده،7074:
60ـ)67
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
ب :امکانات و زیرساختهای اولیه
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کمبود زیرسـاختهای مناسـب جهت تولید فرش صادراتی(مواد اولیه مرغوب ،کارگاههای قالیبافی ،شناسنامه محصول و سایرامکانات و )...
عدم آموزش به منظور ارتقای سط مهارت طراحان ،بافندگان ،تجار و ...ج :مدیریتی و برنامهریزی
ـ عدم برنامه ریزی جهت حفو حقوق مالکیت معنوی در فرش دستباف ایران (طرح ،نقش ،علامت تجاری و )...
ـ نبود ساز و کارهای هدفمند و برنامههای مدون جهت بازاریابی ،بازارسازی و حفو بازارهای کنونی
ـ عدم ایجاد شرایط مناسب جهت ورود اتباع خارجی به منظور خرید و بازدید از مراکز تولید و نمایشگاههای داخلی
(پورصادق703 :7067،ـ.)717
دلایل عمده کاهش صادرات فرش دستباف
ندا فرحبخش ( )7067علل عمده کاهش صادرات فرش دستباف را این طور بیان میکند :مشکلات برون مرزی ،بالا رفتن هزینه
تولید کالاهای صــنعتی ،ســبب شــد تا صــنعت فرش از تحرک لازم برخوردار نباشــد .به طور کلی؛ علل عمده کاهش صــادرات
غیرنفتی و به طور اخص صـادرات فرش را ،میتوان ناشی از برقراری پیمان ارزی در سالهای مختلف دانست .اخذ پیمان ارزی
از صادرکنندگان ،که مبنای واقعی هم نداشته باشد؛ مهمترین معضلی است که صادرکنندگان فرش با آن مواجه هستند و باعث
عدم تمایل صـادرکنندگان به صدور فرش می شود .همینین وجود رقبای موفقی ،نظیر پاکستان و هندوستان و اشباع بازارهای
اروپایی از فرشهای ایرانی به دلیل مجوز خروج فرش همراه مسـافر ،تورم موجود در کشور ،عدم قیمتگذاری و ارزیابی صحی
هر کـالـا بـا کـالـاهـای مشـــابـه در ســـط بینالمللی؛ از جملـه دلـایلی اســـت که تأثیر منفی بر صـــادرات فرش داشـــته
است(فرحبخش229 :7067،ـ.)220
دکتر پورصادق به همراه همکاران دلایل کاهش صادرات فرش دستباف را اینگونه عنوان میکند :ناآگاهی از بازارهای بینالمللی
و ســلایق بازار ،پایین بودن ســط دانش مدیریتی و بازاریابی شــرکتهای تعاونی ،اطلاعات ناکافی در خصــوص نحوه صــادرات،
بازاریابی ،قوانین و شناسنامهدار نمودن فرشهای تولید و عدم آموزش مناسب اشاره کرد (پورصادق.)703 :7067،

260

اهمیت نوآوری در طرح و رنگ فرش دستباف
منظور از نوآوری و ابداع در طرح و رنگ فرشها آن است که طرح و نقشمایه و تناسبی تهیه شود که نمونه مشابهی قبل از آن
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
ایجاد کند و با اینکه ریشه در طرح و رنگ فرش ایران دارد ،جایگاهی مشخص به خود اختصاص دهد و شاخههایی بر دامن این
قلمرو بگستراند؛ به نحوی که خود زمینۀ بازنگری و الهام طرحهای دیگر شود» (نیکویی.)441 :7060 ،
امروزه بحث بر سـر سـنتگرایی و طرحهای مدرن و جدید بسـیار اسـت .گروهی تأکید صـرف بر سـنتگرایی در طرح فرشها
میکنند و معتقدند اگر پا را فراتر از نقوش ســنتی بگذاریم ،به خطا رفته و صــدمات جبرانناپذیری به فرش وارد خواهد شــد.
گروهی دیگر به طرفداری از طرحهای جدید و نوآوریهای بکر میپردازند(هوشــیار .)07 :7074 ،دکتر آیتاللهی در این زمینه
مینویســد«:ســنت و هنر ،هر دو ،امر اجتماعی و فرهنگی هســتند که یکی ثابت و تغییر و تحولناپذیر اســت و دیگری خلاف،
همیشـه در حال تغییر ،تحول و ایجاد آثاری متنوع می باشد و اگر هنر نیز بدون تغییر و تحول باقی بماند ،در دام تقلید و تکرار
فرو میرود و دیگر آن را نمی توان هنر نامید .آیا اگر دگرگون شوند ،فرش دیگر فرش نیست و فرش ایران مال ایران نیستو آیا
اگر اندازهها ،چه در تناســبات فرشها و چه در نســبتهای آذینهها و آرایههای آنها تغییرکنند ،فاجعهای به وجود میآیدو اگر
آری ،پس چرا در گذشته این چنین نشده و آن همه تنوع و خلاقیت در آنها پدید آمده است» (آیتاللهی6 :7061،ـ.)0
طرح و نقش یکی از مهمترین ویژگیهای فرش دستباف میباشد که در نگاه اول نظر بیننده را به خود جلب میکند .این ویژگی
در کشـورهای مختلف متناسـب با سـلیقۀ مردم آن کشور فرق میکند .برای مبال در کشور بلژیک  %19فرشهای مورد تقاضا
دارای طرحهای کلاسـیک بوده که بیشـترین تقاضـا را شامل میشود ،در صورتی که در کشور اتریش بیشترین تقاضا مربوط به
طرحهای ذهنی بوده اسـت .لذا صـادرکنندگان می بایسـت قبل از ورود به نمایشـگاههای خارجی از نوع ســلیقه مشتری اطلاع
داشته باشند و با شرکت در این نمایشگاهها بر اطلاعات خویش بیفزایند(پورصادق.)704 :7067،
آنیه در بازار فرش دستباف حرف اول را میزند ،رنگ است .در حقیقت ،خریدار در نگاه اول شیفتۀ رنگ میشود و بعد از آن به
مولفههای دیگر ،از جمله نقش و قیمت توجه می کند .با توجه به آمارهایی که مرکز تحقیقات فرش ایران از کشـــورهای هدف
خریدار فرش ایرانی گرفته اســت ،میتوان تا حدودی از ســلیقۀ خریداران فرش دســتباف ایرانی در ســایر کشــورها مطلع شــد.
همینین با ارتباط برقرار کردن از طریق دنیای مجازی میتوان به مدهای روز کشـــورهای هدف پی برد و برای آن برنامهریزی
کرد .در حقیقـت ،برای آنکه ما نیز در فرش دســـتباف بتوانیم همگام با دنیا حرکت کنیم ،باید با دنیای مجازی خود را همگام

264

کن یم و ســـعی بر این بــاشـــد تــا خود را در تولیــد فرش و ابــداع طرح و رنــگ برای بــازارهــای جهــانی ،یــک ســـال جلو
بیندازیم(هوشیار.)04 :7074،
رنگ فرش نیز باید با توجه به کشــور هدف صــادرات مورد توجه قرار گیرد چرا که برخی از کشــورها فرش با رنگهای متضــاد و
برخی دیگر رنگهای یکدسـت و همنشـین را می پسندند .اندازه مطلوب فرش با توجه به شرایط فیزیکی منازل کشورها متفاوت
میباشـد .کشـورهای آمریکایی با توجه به مسـاحت بیشـتر منازل از فرشـهای بزرگتر و کشـورهای اروپایی با توجه به مساحت
کوچکتر منازل از فرشهایی با ابعاد کوچکتر استقبال میکنند (پورصادق.)704 :7067،
نتیجهگیری
ایران کشـوری است که دارای ظرفیت های مادی و معنوی و مردمان آن سرشار از هنر خدادادی و اکتسابی هستند ،فعالیت در
حوزه فرش دستباف علاوه بر مزایای اقتصادی و صنعتی و ارزآوری که در سط کلان و ملی برای کشور در پی دارد ،پتانسیل و
قابلیت افزایش هنر و ایجاد اشتغال در قالب بنگاه های کوچک ،متوسط و بزرگ را با سرمایه اولیه ناچیز در جهت ایجاد اشتغال
بار سـنگینی از دوش دولتها بر میدارد و این مهم ،همراسـتا با شـعار «اقتصاد مقاومتی ،اشتغال و تولید» است .این صنعت ـ
هنر پتانسیل اشتغال برای تمام قشرهای جامعه اعم از زن و مرد در سنین مختلف را دارد .مسوولان دلسوز کشور باید این مهم
را به عنوان یکی از محورهای اصـلی برای عملیاتی کردن شـعار «اقتصاد مقاومتی ،اشتغال و تولید» مدنظر قرار دهند .در ایران
حدود  4میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم از این هنر -صنعت امرار معاش میکنند و حدود  06درصد سهم صادرات فرش دنیا
بر عهده ایران اسـت که متاسفانه در چند وقت گذشته درصد سهم ایران از صادرات این صنعت -هنر در حال کاهش بوده است
و امروزه باید بتوان این حوزه را ترمیم و آن را به شکوفایی رساند .محققان راهکارهای پیش روی این هنر ـ صنعت را در بخش
اجرایی ،از ایجاد طرح تا بافت و فروش ،به چند مورد تقسیم کردهاند .به کار بردن راههای اصولی و استاندارد در مراحل مختلفی
که یک فرش بافته و به فروش میرســد ،مانند وجود نوآوری در طرح و رنگ ،داشــتن بازاریابی و تبلیغات مناســب ،شــرکت در
نمایشــگاههای داخلی و خارجی ،اســتفاده از مواد و مصــال مرغوب ،ایجاد تعاونیهای بافندگان فرش دســتباف ،ارائه دورههای
آموزشی بافت صحی  ،خدمات بهداشتی ،بیمه فرشبافان ،استفاده از فضای مجازی ،عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ...
از ارکان اصلی این هنر ـ صنعت معرفی کردهاند.
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