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 شهدخت رحیم پور7

 چکیده

رنگرزان  ،که به تعداد بافندگاناز آنجا  است.در مستندسازی تاریخ فرش  گامی مهم مدیریت فرهنگی فرش با تاکید بر سنت شفاهی

در این مهم دهند و برگرفته از تجربه و باورهای آنان است، راویان متعدد وجود دارد که یک یا دو روایت را شرح می و فعالان فرش

فراتر از یک کالای کاربردی دارای اهمیت دنیای معاصر  های فرش دستباف به عنوان هنر بومی و معرف هویت ایرانی دربازتاب مولفه

رت صو فرهنگی فرش با رویکرد مدیریت شفاهی در سنت فرهنگی اجتماعی کارکرد است. این پژوهش با هدف معرفی، شناسایی

بر  نتایج این پژوهش نظری، توصیفی تحلیلی است. پژوهش ای است و روش اینرت کتابخانهآوری اطلاعات به صوگرفته است. جمع

درک نگرش حاکم در توسعه دانش فرشبافی، بازخوانی اندیشه هنرمندان در توسعه بازار، معرفی فرش به عنوان یک کالای هنری و 

 فرهنگی کارا است. 

  فرهنگی شفاهی، مدیریت سنت : فرش،های کلیدیواژه
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 هاینسل وسیلۀ به و سینه به سینه صورت به اخلاق و هنر دین، زبان، از اعم فرهنگی عناصر کلیۀ انتقال وسیلۀ همواره شفاهی سنت

های ایران علاوه بر شیوه کار که به (. سنت شفاهی در زمینه هنر بومی دستبافته00: 7067است )نورائی و همکاران،  بوده متمادی

رد. گیشده است بخشی از روایت بومی مناطق فرشبافی است که در قالب فرهنگ عامه قرار میسینه به سینه منتقل میصورت 

  شود.بازخوانی سنت شفاهی فرش از افسانه ها تا باورهای رایج هر اقلیم را  در تجربه فردی افراد شامل می

ه و های بافندگی بدون ثبت و ضبط بودهای گوناگون و سنتاز نقشمایه این مسأله که دامنه فرشبافی از انتقال روش بافت، استفاده

با انتقال دانش از استاد به شاگرد تا به امروز ادامه یافته است، و با توجه به وضعیت فعلی سیر نزولی دستبافته ها و شکاف ایجاد شده 

 خشی از دانش مرتبط با دستبافته ها که با پایان عمر نسلیمتاثر از مولفه های اجتماعی و فرهنگی در راستای انتقال سینه به سینه ب

که روایان هنر و آداب و رسوم و گذشته این هنر محسوب می شوند بخشی از دیرینگی و ماهیت فرهنگی این هنر به پایان می رسد 

ومی نشده این هنر ب ای برای دسترسی به بخشی از تاریخ ثبتبر آن شد در وضعیت فعلی دقت نظر به سنت شفاهی فرش زمینه

 باشد.

 قیممست تأثیر تاریخ بر شفاهی فرهنگ حاکمیت و شفاهی سنتضرورت این موضوع از این روست که پیوسته در دوره های متعدد 

 مامیت زمانی بستر در واقع تاریخ .است های وابستهدانش و سنت از آگاهی و سرگذشت به توجه موجب فرش شفاهی فرهنگداشته و 

با توجه به این امر در این  .است بوده شفاهی فرهنگ و سنت رودنباله ها مدت تا بشری، آگاهی و هادانش سنن، رسوم، رویدادها،

 مطرح شده عبارتند از؛  هایهای مناطق ایران پرسشدر تشری  سنت شفاهی دستبافتهژوهش؛ پ

 چیستو شفاهی سنت هایویژگی و ماهیت. 7

 شفاهی کدامندو تاریخ با شفاهی های سنتتفاوت. 0

 و قالب مدیریت فرهنگی فرش چه نتایجی دارد در شفاهی سنت کارکرد. 4

 گرفته صورت( ایکتابخانه روش) شفاهی سنت زمینه در موجود مطالعاتی منابع مرور با اطلاعات آوریجمع نظری پژوهش این در

 .شد پرداخته موضوع تشری  به توصیفی -تحلیلی رویکرد با و است

 

 پیشینه پژوهش 
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(  7077نورایی و همکاران ) .شوداند اشاره میهایی که در زمینه تاریخ نگاری به بحث سنت شفاهی توجه داشتهبه تعدادی از پژوهش

 کـدیگری بـا هاییشباهت گوناگون جوامع در شفاهی سننبه تفاوت های تاریخ شفاهی با سنت شفاهی پرداخته اند و اشاره دارند که 

. است کرده ایجاد آنها در اساسی اییهتفاوت انسانی و طبیعی جغرافیای و مذاهب اختلاف نژاد، گوناگونی چون عـواملی دارنـد،

که اشاره ای نیز به سنت های  ترداخته اسپایران  معاصر تاریخ در شفاهی تاریخ جایگاه بررسی و ( به نقد7073ترقی) ابوالحسنی

 به نگاری جهان اسلام تاریخ در سنت A History of Muslem Historiographyدر ( 7706)روزنتالد  شفاهی دارد. فرانتس

ی در شفاه سنت از نظر مفهومی بهدر مطالعات میدانی متعدد درباره فرش دستباف محققین . پرداخته است شفاهی کاربرد فرهنگ

شد. وهشی یافت نژبه طور مشخص در این زمینه تاکنون پاند اما توجه داشته  ی در قالب بیان روایت های فرهنگیشفاه خکنار تاری

 در مدیریت فرهنگی فرش دقت نظر دارد. این پژوهش به کارکرد سنت شفاهی

 مدیریت فرهنگی تعاریف فرهنگ، هویت و

 طی،محیزیست هاینظام اجتماعی، هایبرنامه آموزشی، سیاسـی، مؤسسات هـایایـدئولوژی اقتصادی، هاینظام برگیرنده در فرهنگ 

 Culture،2337)اسـت معنـوی و مـذهبی فعالیـتهـای و ارتباطـات، و ونقـلحمـل صنعت میـرا  فرهنگی، و هنـری هـایفعالیت

Program Statistics ) .عمل  بدانح و گیرندمی فرا را آن جامعه یک اعضای که شودمی اطلاق زندگی از فرهنگ به شیوهایی 

 سازمانی ابعاد ها،ارزش چون شناختی در واقع فرهنگ ابعاد (. 40 :7091 دهند )کوئن،می انتقال دیگر نسل به نسلی از و کنندمی

 انسان معناجویانه هایتلاش قالب در هاتجسد یافته است. فرهنگ نمودهای دیگر و معماری هنر، چون مادی چون هنجارها و ابعاد

 هک فرهنگی،  اکولوژی اساس بر. اندمختلف هایاکولوژی تمایزبخش همواره «فرهنگی هایپراکنش»همه  وجود با و یابندمی تجلی

به  خود به مختص و طبیعی زیستگاهی یا و محیط اجتماعی در  فرهنگی سیستم هر است، زیستی اکولوژی از گرفته وام اصطلاحی

 (460: 7099 تنهایی، ابوالحسن) بردمی سر

 بر معناسازی ( فرایند207، 7067 ارمکی، آزاد) است فرهنگی یا نظام جامعه هر در ویژه منابعی دارای و محوری مفهومی هویت،

 هم به فرهنگی هایویژگی از ایمجموعه یا فرهنگی ویژگی را یک هویت جدید، دنیای در هویت مسئله بررسی در اطلاعات اساس

 (7061:7063کند )کاستلز، می تعریف پیوسته

 سازمانی مدیریت هر نوع نظیر فرهنگی مدیریت. است فرهنگی هایفعالیت امور و اداره و دهیسازمان معنای به فرهنگی مدیریت

ریزی، برنامه گذاری،سیاست) مدیریت وظایف سازمانی تمامی فرهنگی مدیریت در بنابراین. را دارد خود خاص الزامات دیگری

 جهت فرهنگی مدیریت .گیردمی صورت فرهنگی هایفعالیت و امور در قلمرو( ارزیابی و نظارت هماهنگی، هدایت، دهی،سازمان
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 هایتوانمندی و هاظرفیت از باید محلی و ای، ملیمنطقه جهانی، از اعم مختلف، سطوح در نظر فرهنگی مورد اهداف به دستیابی

 فرهنگی های مدیریتمؤلفه و ابعاد مدیریت، تعریف مبنای (. بر242: 7067 فراهانی) باشد برخوردار خاص عملیاتی و فکری، بینشی

 ظارتن و فرهنگی، کنترل رهبری و هدایت فرهنگی، نیروهای و منابع فرهنگی، بسیج دهیفرهنگی، سازمان ریزیبرنامه: از عبارتند

 .(47: 7067همکاران،  و امیری صالحی)فرهنگی 

 ( Oral historyو تاریخ شفاهی ) (Oral tradition)شفاهی  سنت

 (. ایرانیان00: 7062 نورائی،) سینه است به سینه طور به و زبان طریق از نقل دیگر عبارتی به یا واژه نقل قالب در گذشته روایت سنت

 کردندمی منتقل آیندگان به را خود هایاسطوره و پهلوانان یادگارهای ها،خطابه و آوازها شکل به شفاهی طوربه و کلام طریق از

در اعصار گذشته و سایر ملل  بود و شفاهی سنت دل در دیرپا رسمی همواره منظوم کلام انتقالِ . در ایران(0 :7062 دهقی، جعفری)

تر وجود داشته های پیشو آیین زرتشت که از دوره برای مبال؛ تفکر است. شدهمی منتقل سینه به سینه صورت به دینی نیز کلام نیز

. دارند یاصل نقش شفاهی روایات فردوسی توسط ایران حماسی و هویتی اثر ترینکهن در. شودمی مکتوب ساسانی عصر تنها در است

 .نمایدمی ممکن را دیگر نسل به نسلی از فرهنگ انتقال فرآیند قوانین و هاارزش سنن، از اخبار نقل کار و در واقع ساز

 هایملت میان در جوانان به کهنسال افراد از هاافسانه و هاداستان ها،روایت سینۀ به سینه انتقال و شفاهی سنت و فرهنگ حاکمیت

:  7061 آبادی،حسن) اندکرده محسوب شفاهی تاریخ هاینمونه نخستین را مردم وسیله به گذشته خاطرۀ و تاریخ نقل یا باستانی

24  .) 

 که دانست شفاهی مدارک و شواهد گردآوری برای عملی و نظری اصول از برخوردار و قانونمند علمی، روشی باید را شفاهی تاریخ

 یاری شفاهی دسن تولید به مکتوب، اسناد ویژه به دیگر، منابع وسیلۀ به مدارک آن تصحی  یا تکمیل و تأیید و آزماییراستی از پس

 شناسروان حتی و شناسجامعه تاریخ، محقق استفادۀ مورد نگاریتاریخ منابع و اسناد سایر کنار در تواندمی سند نوع این. رساندمی

 کشاورزی، ی،پزشک اقتصاد، مانند علم مختلف هایشاخه وسیلۀ به کارآمد تکنیکی عنوان به تواندمی شفاهی تاریخ همینین. گیرد قرار

 (.Thompson, 7766: 92) رود کار به غیره و حقوق

 منابع شناساند،می را شواهد از غیرمعمولی نوع تنها نه. دارد تازگی متعددی سطوح در که است این شفاهی تاریخ اهمیت دلیل»

 وایایز غالباً و سازدمی پذیردسترس را تاریخی حوزۀ( مخفی غالباً صورت این غیر در و) مختلف هایبخش گشاید،می نیز را مختلفی

 ویژه به ،فنی هایپیشرفت نتیجۀ در شفاهی تاریخ نگاری،تاریخ ابداعات از دیگر بسیاری همانند. کندمی مطرح را تفسیر از جدیدی
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: 7064 فورد،استن) «ساختند میسر را خبر منبع با مصاحبه پژوهشگر، برای بالنسبه وسایل این. یافت اهمیت صوت، ضبط و میکروفن

200.) 

 :برشمرد گونهاین را شفاهی تاریخ و شفاهی های سنتمؤلفه و هاشاخصه توان می کلی نگاهی در"

 از را جامعه اجتماعی از هنجارهای هاییبخش و فرهنگ از اجزایی بلکه و سرگذشت، تاریخ تنها نه انتقال قابلیت شفاهی سنت. 7

 .دارد دیگر نسل به نسلی

 .دارد تفاوت علمی تاریخِ با که کندمی تاریخ عرضه از ایتوده روایتِ  نوعی شفاهی سنت. 2

 .شود می مشاهده نیز پردازیو اسطوره سازیافسانه به میل تاریخ از ایتوده روایتِ در. 0

 اراشع آفرینش موجب که شد؛ عاملیمی محسوب حافظه به کمکی سخن پردازیو نظم آهنگین و منظوم کلام شفاهی، سنت در. 4

 .گردیدمی ایتوده هایو داستان هاحماسه قهرمانی،

 تحولی بیستم قرن در اواسط حمل قابل هایصوت ضبط اختراع با که گرددمدرن بازمی دوران به شفاهی تاریخ روش پیدایش. 1

 .یافت عمیق

 .است مکتوب تاریخ در مغفول مانده هاینکته و هاگفته آوریجمع برای مصاحبه و کار ساز از استفاده با علمی روشی شفاهی تاریخ. 0

 همکاران، و نورائی) "است تجربه کرده خود زندگی طول در شخصاً شوندهکه مصاحبه پردازدمی خاطراتی ثبت به تنها شفاهی تاریخ. 9

 (.46و49 :7067

 ستا عشایری و روستایی زیست ساده مردم بین در و امکانات حداقل با مردمی فعالیت دامنه به وابسته فرش شفاهی سنت ماهیت

 و قومی هایروایت از بخشی و بافت حین نقوش نحوه اجرای و شیوه و کار انجام حین هایسروده باورها، و ها افسانه از ایمجموعه

 شفاهی نیز دلالت دارد. انتقال سینه به سینه سبک و نقش تاریخ نیز می تواند روایت شود بر شفاهی در قالب سنت علاوه که ایقبیله

ها در خاطرات فردی و روایت های دوره ای که در ی از اسطورههای حاکم بر زمانه بافنده و بیان صورتآمیزی با نگرشها در همبافته

دون های ایرانی بطول عمر فرد مصاحبه شونده بیان می شوند سنت شفاهی است در حالی که همین مقوله در روند تاریخ دستبافته

 محدودیت زمانی و مکانی میرا  تاریخ شفاهی فرش مناطق متعدد است. 

 فرشدر  شفاهی کارکردهای سنت
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 ثرمؤ ابزاری منزلۀ به را آن و بوده آن نیازمند گذشته های دوران همۀ در مختلف اجتماعات که بود ایشیوه ترینآسان شفاهی سنت

 به هسین که است هاواژه قالب در گذشته هاینسل از حکایتی. ... اندبسته کار به یابیهویت در تمایزها ابراز و توجیه آموزش، برای

 سنت در (06 و 09 :7062 نورایی،) نماید نهادینه و رساند سامان به را ها نسل میان گذشته معرفت توزیع تا است جریان در سینه

ارد. تاریخ را دربرد جمله از فرهنگی فرش انتقال عناصر و حفو محمل و بستر شفاهی سنت .دارد جای هانسل فرهنگ و تجربه شفاهی

دازی پراسطوره برای مهمی جایگاه شفاهی تر ارتباطی ندارد. سنتاست و با بازه زمانی پیششفاهی متکی بر مشاهده ناظر  تاریخ

 است. شده منتقل به راوی واسطه با و است گذشتگان تجارب انباشت شفاهی حاصل سنت است.

 هویت از ایشاخه عنوان به هرشت این اهمیت و عشایری و روستایی مناطق در اولیه مواد ی بهدسترس در اساس بر هابافته رونق تبع به

 را تاریخ زا مکتوبی صورت هادستبافته، است شده اجرا نمادین قالب در که جمعی تفکر از بخشی قرارگیری بر علاوه ایرانی فرهنگ و

 .قابل بث است شفاهی سنت چارچوب در شودمی بیان حال زمان در کهگذشته این هنر  روایی بیان دستاورد. دارد نهفته خود در

 ددار وجود متفاوتی های بافته متفاوت های اقلیم در و دارند متعددی های نام". اند بسیاری تنوع دارای ایران داری های دستبافته

 گلیم، های نام به هایی فرآورده  تخت های بافته میان در روی این از. است مکان آن بومی های استعداد و منطقه توان از ناشی که

 به تولید مهمترین پرزدار های بافته بین در و زیلو جاجیم، پی ، شیریکی برجسته، گل شورکی، سوزنی، رندی، مسند، ورنی، سوماک،

 حشمتی) "گیرد می...  و پادری و دورو ای، پرده قالییه، مانند هایی نام کاربرد نوع و متفاوت های اندازه به توجه با و ست قالی نام

همین مهم که با نام ها و تعدد روش های بافت و ایجاد نقوش متنوع سرو کار داریم زمینه ای برای درک  (.9-73 ،7069رضوی،

 های یامپ براساس تولیداتاین  بدین معنا که. دارد دلالت شفاهی هایپیام تولید ی است که برفرآینداین آثار است و  شفاهی سنت

 .هستند تری قدیمی آفرینش به مرجوع و مربوط دستکم یا ایجاد قبلی شفاهی

 گیریلشک معنای به اندبوده باسواد جامعه افراد از کمی درصد اینکه دلیل به ته هادستباف حوزه در در گذشته نیروی انسانی فعال

 ویانرا واسطه به دانش انتقال. نیست بومی هنر حوزه فعالان از طبقه این نگرشی و زیستی فرهنگ نبودن غنی و آثار هنرمندانه

 د،ش می حاکم جامعه یک بر اجتماعی و فرهنگی نظر از ساختاری های ویژگی تغییر و متعدد های دوره در راوی تغییر با که توانمند

 رداختنپ رد مشخص فرهنگی جایگاه نشدن تعریف و گرفت صورت بومی های بافته نزولی سیر روند با ارتباط در که تغییراتی نیز و

 فرهنگی و تاریخی بنیادی های ریشه از منبعی عنوان به فرش دانش بودن فراگیر دلیل به شاید و شفاهی فرهنگ و سنت به کمتر

 تاریخ یا و شفاهی سنت تعبیر از خارج دهد می  رخ آنیه و است بازآفرینی در فرش شفاهی سنت مقولۀ در محوریت یعنی است
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 می را شفاهی سنت مرجع ترین غنی و است گرفته می صورت آن بطض و ثبت به دقت بدون و هنرمندانه خلقت ماهیت با شفاهی

 .مایدن می معنادار را بازآفرینی ماهیت که دانست شاگرد به استاد آموزش سبک و بومی هنرهای ها، دستبافته دانش انتقال در توان

 در. داردمی نگه ترغنی را فرش تاریخ ماهیت فرشبافی فرهنگ اجتماعی تفکر از ایمجموعه در هابافته میرا  سینۀ به سینه حفو 

 ندگاننگار بر شفاهی رویکرد رو این از. است بوده نگارش و ثبت بدون هانسل طول در هاآگاهی دیگر انتقال برای شفاهی سنت واقع

 .است داشته تاثیر درآوردند مکتوب قالبی در را هایافته و هادانسته که فرش تاریخ بعدتر

 حفو خاصی نیز کلام و الفاظ لهجه، گفتاری، زبان فکری؛ و میرا  اطلاعات درونی گردش دلیل به شفاهی و فرهنگ سنت در 

دون ب گروه است و قوم یک علمی و فکری شامل فرهنگ، میرا  شفاهی سنت که از این منظر در ارتباط با تاریخ قرار دارد. شود،می

 تعریف شدن طبقات اجتماعی و متعلق به همه افراد یک جامعه است. 

 فرهنگی و سنت شفاهی فرش مدیریت

 نایعص در گذاریسرمایه فرهنگ، افزایش و هنر اهمیت شناسایی ارتقاء و مانند: توسعه شامل موارد فرهنگی مدیریت دلایل و اهمیت 

 هخاص با س های انتخاب فرهنگی در مدیریت آنها است. الزامات گسترش و عمده فرهنگی هایفرهنگی، پروژه و گردشگری فرهنگی

I) فرهنگی سازمان رد اطلاعات تکنولوژی انسانی، کاربرد منابع مدیریت و عمومی هدف مدیریت T) عام با مطالعات های و انتخاب 

 (.44: 7067 وهمکاران، امیری صالحی) ارتباط دارد (بصری) دیداری فرهنگی ساختاری، مطالعات

بررسی سنت های شفاهی با این نام و بر اساس اولویت ها می تواند بسیری برای برنامه ریزی و استفاده در تبلیغات فرش دستباف  

متفاوت با رقبای فرش ایران باشد دارای اهمیت است. بسیاری از فعالان فرش معتقدند توسعه بازارهای رقابتی توسط تولیدکنندگان 

یت فرش ایران بوده که بسیاری از فرصت های اقتصادی را در دسترس داشته باشند که گاه برای فرش فرش در آسیا بر منبای هو

ن مند و کاربردی نمودن دانش کهریزی، پوشش محققان علاقهایرانی مقدور نیست. تاکید بر بر یک مدیریت علمی در راستای برنامه

ندی و دانش انمتواند توای است که در تقابل با دنیای رقابتی میین نکتهبه علت در دسترس بودن منابع انسانی راویان در این سرزم

های شفاهی فرش دستباف از عمیق فرش دستباف را نمایان نماید. بر این اساس مدیرتی فرهنگی در شناخت و اهمیت سنت

 مداخله. 2 آنها؛ روی کارکردن و فرهنگی شکافهای صری  قبول یعنی پذیرش، -7" تواند استفاده نماید.راهبردهای تدوین شده می

 یک کردن وارد با اولیه، مراحل در هنجارها تعیین یعنی مدیریتی، مداخله. 0فرهنگی؛  هایتیم قالب و شکل تغییر یعنی ساختاری،

 یگران،د و برت) شوندمی روبه شکست با هاگزینه سایر که هنگامی فرهنگی، تیم از عضو یک حذف با خروج -4 عالی؛ راهبرد و تصمیم

. در این راهبرد تعریف شده آغازین مرحله وجود دارد و این همان شکافی است که با توجه به مطالعات صورت گرفته (03: 7061
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ای است که با سرعت فزاینده خدمات در دنیای های شفاهی مناطق فرش تکرار روایت زندهآوری سنتهنوز مدون نشده است. جمع

رهنگی است که با تاکید بر حیطه هنر و بیان فردیت و شیوه کار که متکی بر روایت جاری زندگی افراد امروز یکی از صورت های ف

فعال در این زمینه از بافنده، رنگرز، رفوگر تا تولیدکنندگان بوده و در توسعه دانش فرهنگی و بازخوانی معیارهای بومی مناطق، ایلات 

 ه های مشترک می باشند میانی برای هویت فرهنگ و تداوم حیات آن است.و اجتماعاتی که از نظر فرشبافی دارای مشخص

سوق  راستای در حوزه این محققان فرهنگی هایکانون تعیین آموزش، واحد تعیین و شناسایی مشاوران فرهنگی، ریزیبرنامه 

 جالیم بومی، دانش آوریجمع بر علاوهها عشایر با تاکید بر سنت شفاهی دستبافته و ایلات یا و فرشبافی متعدد ناطق هایپژوهش

ر دقابلیت بحث و استفاده فرهنگی و هنری دارد.  نقد تا مکاتب مدرن دنیای هنر در که باشد هایی روایت و راویان مستندنگاری برای

 به ارتباط سنت شفاهی با مدیریت فرهنگی اشاره دارد.  7نمودار 

 هنگی فرشروند اطلاعات سنت شفاهی در توسعه فر 7نمودار 

 

 

 

 

 

 

با در نظر داشتن هوش فرهنگی، مهارت های فرهنگی، کسب و کار فرهنگی، فضاسازی فرهنگی در معرفی ارتباط هویت و فرهنگ 

 و اکارکرده شود وفرشبافی بازتولید فرهنگ شفاهی مناطق اتفاق معاصری خواهد بود که برای آیندگان منبع تاریخی لحاظ می

به بازخوانی  2در نمودار شود. می بازسازی و بازبینی فرهنگی، نظام باورهای و هاارزش بر مبتنی فرعی هایمنظا از هریک ساختارهای

 یافته های سنت شفاهی و مدیریت فرهنگی اشاره دارد. 

دامنه منابع  اطالعات 
متاثر از سنت شفاهی 

فرش
جست و جوی اطالعات

استفاده از روایت های 
گوناگون 

تحلیل و بررسی روایات از 
نسل گذشته

دسترسی به هویت مطلوب 
و تعریف شده 

کاربرد در توسعه فرهنگی 
فرش
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 گیرینتیجه

گذاری بعد فرهنگ بیش از مبانی اقتصادی و توسعه پایدار مدنظر جوامع گوناگون است. با توجه به جایگاه رقابتی فرش امروزه سرمایه

های دستباف  که در بسیاری از موارد با محدودیت مواجه است، از دیدگاه توسعه تجاری و فرهنگی فرش دستباف نیازمند ارایه صورت

است که در همسویی با نیازهای معاصر بتواند معرف هویت و بقای فرهنگ بومی باشد. تاکید بر تنوع فرهنگی نوینی از دانش بومی 

یکی از بسترهای تولیدات جهانی است و این مهم یکی از قابلیت های موجود فرش دستباف است که به تنوع مناطق و افراد،  راویان 

های قولهمه در این زمینه تبدیل منابع ناملموس به منابع قابل ثبت منجر می شود که از در واقع مطالعو باورها گستردگی لازم را دارد. 

تاکید بر سویه های فرهنگی و کارکردی سنت شفاهی فرش دستباف  حوزه نظارتی مدیریت فرهنگی است.دانشی و بنیادی با تاکید بر 

 ترهای علمی مفصلهای این هنر را را در بررسیو قابلیتهای فرش های موجود و در دسترس، مستندنگاری روایتبر اساس داشته

 باز خواهد نمود.

مدیریت فرهنگی یافته های متاثر از 
سنت شفاهی

مدیریت منابع انسانی

حفو و ضبط 
دانش بومی

کاربرد تکنولوژی

انتقال دانش 
بومی

مطالعات فرهنگی

تاریخ نگاری

دریافت نشانه های -

فرهنگی

شناسایی آداب و رسوم-

شناسایی مولفه های بومی مناطق-

شناسایی تفاوت و شباهت های   -
فرشبافی مناطق

اسطوره هاشناسایی -
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افراد با تجربه به دست می آید را در آینده می توان به عنوان بخشی از هویت و منابع باشد که بعدها به  هایگفته از مدارکی و اسناد

یافت مبانی تاریخی بومی است که با در نظر داشتن هویت آنها استناد نمود. در حقیقت دانسته های سنت شفاهی زمینه ای برای در

مردمی و توسعه تکنولوژی در راستای جمع بندی کلی کارایی یافته های مورد نظر در دسته بندی و دریافت ویژگی هیا متنوع مناطق 

 گوناگون خواهد بود. 
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