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 ری)قشقایی( با تأکید برهای عشایبافتهاقتصاد خالق و کارآفرینی بومی هنر در دست

 قالی قشقایی 

 1محمد افروغ

 چكیده

كه  –ر وجای هيچ شکي نيست كه یکي از ابعاد مهم و اثرگذار در پيشرفت و توسعه یک جامعه در گروی اقتصادی پویا و بهره

به بهترین  یابيداع و دستای به دنبال ابباشد. در این ميان هر جامعهمي -حاصل نظام اقتصادی و منتج از مباني فلسفي آن است

ست. ا "اقتصاد خالق"های اقتصادی نوظهور كه شواهد فراواني دال بر نوزایي آن وجود دارد، نظام اقتصادی است. یکي از نظام

ی اقتصادی باشد، توليد درآمد و تواند موجد رشد و توسعههای خالق است كه ميیک مفهوم درحال تکاملِ مبتني بر دارایي

ند. كی انساني نيز كمک ميل كند و حتا درآمدهای ارزی كشورها را افزایش دهد درحالي كه به تنوع فرهنگي و توسعهایجاد شغ

وان عنطور خاص فرش عشایری )قشقایي( بههای عشایری بهبافتهتواند شامل حال دستها در اقتصاد خالق مياین شاخص

بومي  های اقتصادخالق  و كارآفرینيها و زیرساختای باالیي در ایجاد بنيانهخالق فرهنگي باشد كه از ظرفيت و قابليتصنایع

رین تهای عشایری دارای ابعاد فرهنگي، هنری و اقتصادی است و خالقيت و نوآوری یکي از مهمبافتههنر برخورداراست. دست

این مفاهيم و رویکردها، اقتصاد هنر خالق است عنوان صنایع خالق است. برآیند های ایراني بهبافتههای این نوع از دستویژگي

 عنوان بخشي از اقتصادملي به رشد وتواند در اقتصاد فرهنگي و هنری بهریزی و اهتمام جدی از سوی متوليان ميكه با برنامه

راستای  در ی مناطق عشایری و حتا كشور كمک نماید. تمركز، مطالعه و بررسي و تحليل مفاهيم یادشده در سطور فوقتوسعه

های عشایری با تأكيد بر فرش قشقایي از اهداف این مقاله است. این مقاله از نوع بنيادین و روش بافتهكارآفریني بومي در دست

 ای است. صورت كتابخانهی گردآوری اطالعات نيز بهتحليلي است. شيوه –تحقيق از نوع توصيفي 

 قشقایيخالق، كارآفریني هنر، قاليعشایری، اقتصاخالق، صنایعهای بافتهقشقایي، دست: ایل واژگان كلیدی

 مقدمه

ای كه در بطن خویش دارد و باتوجه به های ارزشمند و نهادینهها و شاخصهای عشایری ایران باتوجه به ویژگيبافتهدست

اد( ارائه متحد)آنکتسازمان مللدستي از سوی كنفرانس توسعه و تجارت سنتي و صنایعی هنرهایتعاریف مفاهيمي كه در حوزه

شمار آید. خالقيت)آفرینش( و توليد خالقانه جزئي از ذات و عنوان بخشي از صنایع فرهنگي خالق بهتواند بهاست، ميشده

ی نوظهوری در ایران است كه اگرچه های عشایری و خاصه قشقایي است. از دیگر سو، اقتصاد هنر پدیدهبافتهی دستجوهره

یر بدان توجه شد اما بيش از یک دهه هست كه بحث اقتصاد هنر، تمركز بر این پدیده و رشد و رونق آن در جهت خيلي د
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 چونتر در هنرهای تجسمي همشود كه البته این رصد بيشصورت جدی مطرح و دنبال ميحمایت همه جانبه از هنرمندان به

ه طور ویژه فرش، مدتي است كها و بهبافتهدستي و خاصه دستایعسنتي و صنی هنرهاینقاشي است. اما بيش و كم در حوزه

شود. به هر صورت چيزی كه اهميت و ضرورت داشته و هایي نيز انجام مياز اقتصاد هنر این حوزه صحبت و حتا حركت

و پتانسيل  از ظرفيت طور ویژه فرش این قشرهای عشایر قشقایي و بهبافتهبایست بدان توجه ویژه نمود، این است كه دستمي

ریزی امهای كه با تمركز، اهتمام ویژه و برنگونهزایي برخوردار است. بهباالیي در بحث رونق اقتصادی، كارآفریني بومي و اشتغال

. این ی عشایری بودتوان شاهد رشد و شکوفایي اقتصادی هنر برای هنرمندان بافندهمنسجم توسط متوليان و مسؤالن امر مي

تحليلي به مطالعه و بررسي و تحليل مفاهيم، مضامين و تعاریف پيرامون اقتصاد و كارآفریني بومي  –ی توصيفي به شيوه مقاله

 های قشقایي خواهد پرداخت.     بافتهطور ویژه دستهنر به

 ایل و عشایر قشقایي

فارس، های جنوبي كشور)ی استانكه در گسترهها و عشایر ایران است ترین ایلترین و بزرگایل و عشایر قشقایي یکي از مهم

برند. كوچ و حركت محرزترین سر مياصفهان، كهکلویه وبویراحمد، بوشهر و خوزستان( در كوچ یيالق و قشالق مداوم به

ن شاید از مشهورترین و ثروتمندتری»ها قشقایيپذیرد. ویژگي زندگي عشایر است كه به فراخور فصول مختلف صورت مي

ه های رنگارنگ آراسته بهای تند و بسيار زنده بر تن و شالهایي با رنگای ایران باشند. زنان مقتدر و آزاد قشقایي، دامنهقوم

ی زنان قشقایي است و از آنجا كنند. كارهایي چون، ریسندگي، بافندگي و رنگ كردن پشم، همگي به عهدهجواهرات بر سر مي

های سياسي قبایل نيز دخالت دارند. زنان با گيریكنند، حتي گاهي در تصميماده ایفا ميكه آنان نقش بزرگي در خانه و خانو

 ای تأكيد بسيار دارند و حتي در مواقعيفرهنگ و اصيل قشقایي بر هویت، آداب و رسوم، پيوندهای زناشویي و هنرهای قبيله

ی رمندانهشود. حضور آزاده و هنها آشکار ميدر بافت گليمنظير آنان شود، هنر بيكه از فعاليت زنان به شکل سنتي جلوگيری مي

(. 238-239، 1377هال ودیگران،«)شودراحتي دیده ميهایي كه در كارهایشان وجود دارد، بهنفس و انرژیزنان، در اعتماد به

ترین و فتهترین، پيشراز مهم نژاد هستند،ای ترکها كه قبيلهقشقایي» نویسد : سيسيل ادواردز نيز در باب عشایر قشقایي مي

 توان یافت. افراد این ایل مدتبافان را نيز بين افراد این ایل ميترین قاليشوند، مهمترین ایالت فارس محسوب ميكامياب

غرب( مسکن هشت ماه سال را در سياه چادرهای خود كه از پوست بز تهيه شده، واقع در قسمت كوهستاني این منطقه)شمال

شوری)پنجاهویکتيره(، كشکولي بزرگ)چهل و دره» است  بزرگ طایفه شش شامل قشقایي (. ایل316، 1948)ادواردز ، «دارند

مدان)بيست و پنج تيره(، كشکولي كوچک )دوازده تيره( كه دراستانهفت تيره(، عمله)چهل و پنج تيره(، فارسي

ی فرهنگ (. در حوزه58، 1368شورای عالي عشایر، «)ده هستندهایفارس،اصفهان، كهکلویه و بویراحمد، هرمزگان و ساحل پراكن

ر های شادی و سوگ و نيز دهای وابسته به مراسمها و سنتهای بومي، موسيقي، انواع آیينتوان به شعر، رقصایل قشقایي مي

 ها اشاره داشت. بافتهتوان به تنها هنر تجسمي ایشان یعني دستی هنر ميمقوله
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 ها و واحدهای اجتماعي ایل قشقایيهساختار، مجموع

چادر شود كه زیر سياهخانواده نيز به مجموعه كساني اطالق مي»است.  iiii"خانواده یا بيله"واحد اساسي ساختمان ایل قشقایي، 

ني ای كسبرند. خانواده قشقایي محدود به زن و شوهر و فرزندان نيست و همهشده، بسر ميی اسباب زندگي درآن جمعكه همه

كه مبتني بر اصل تقسيم كار و تالش مشترک و همکاری برای  -های متقابل اقتصادی لحاظ پيوندها و عالیق و مسؤليتكه به

آیند. از گِردهم آمدن چند خانواده شمار ميكنند عضو خانواده بهدركنار هم زندگي مي  -است برآوردن نيازهای مادی خانواده

ی همه ی بهم بسته كهشود كه واحدی است متشکل از چند خانوادهتشکيل مي "بنکو"چادر، یک ی بهتر چند سياهگفتهیا به

(. 76، 1370پرهام،«)دهندكارهای زندگي ایلياتي را، از سکونت و كوچ ساالنه گرفته تا كارتوليدی مشترک، باهم انجام مي

رد بمتي به بنام یورت كه در طول سال درسياه چادر بسر مياجتماع چند سياه چادر در یک منطقه اقا »درتعریفي دیگر از دُرداری

كنند كه این جمع را در ایل و برحسب وابستگي خانوادگي و داشتن زمين مرتع مشترک ، چند چادر در كنار هم زندگي مي

ا هم داری و كشاورزی بنامند. به افراد مستقر در یک ینکو كه در امر دام مي "بيله  "و یا در برخي از طوایف  "بنکو  "قشقایي

شود. نام بنکو همان نام ریش سفيد یا بزرگ بنکو است و در صورت فوت وی، نيز گفته مي "اوبه"توافق و هماهنگي دارند 

ی واحد عشایری ی چند بنکو تشکيل دهنده(. مجموعه25، 1390دُرداری،«)شودبنکو بنام ریش سفيد جدید نام گذاری مي

ای وابسته به هی تيره اند. تيره را به درختي تشبيه كرده اند كه بنکوها شاخ و برگنکوها ، زیر شاخهاست. ب"تيره"خاصي بنام 

ها با طایفه از یک رشته و با پيوند تاریخي هستند و اصل و نسب مشترک دارند. تاریخ و نيای آن هستند. بنکوها با تيره و تيره

ن كنند ولي مالکيت گوسفندای خود استفاده ميهای خاص تيرهكي از چراگاهطور اشترااعضای هر تيره به»ها مشترک است. آن

 "كدخدا"ی دهسفيدها بر عهو انتظام تيره و بنکوها و سرپرستي ریش "سفيدریش"ی بنکو بدست خصوصي است. رهبری و اداره

ت. اس "خان"یا  "كالنتر"ی عهدهآید كه سرپرستي و رهبری هر طایفه بر پدید مي "طایفه"است. از مجموع چند تيره، یک 

-يی ایلخان می طوایف و ایل بر عهدهدهند كه رهبری و سرپرستي همهی خود نيز تشکيل یک ایل ميها نيز به نوبهطایفه

 (. 1ی(. )نمودار شماره76، 1370پرهام،«)باشد
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 ملي های عشایری( در اقتصادبافتهدستي)دستسنتي و صنایعاهمیت و سهم هنرهای

ي از صنعت  كاربردی ایران و یک -ترین هنرصنعتي مستقل و بومي، شاخص -عنوان هنردستي ایران بهسنتي و صنایعهنرهای

اسالمي داشته است. نقش و رسالت های عميق و استوار در فرهنگ غني و بارور ایراندستي جهان، ریشهسه قطب برتر صنایع

چنين فرآیند توليد، از اهميت خاصي ها و همها و ظرفيتلحاظ ویژگيدر اقتصاد كشور بهاین نوع از هنرهای بومي و كاربردی 

 هایحرفه زا یکي باز دیر از های مختلفرشته تنوع و ایران در ساله هزار چندین یسابقه دليل به دستي صنایع»برخورداراست. 

نقش   (.44، 1383رستمي،«)استداده خوداختصاص به دركشور را ميزان اشتغال باالترین و شمارميرود به ایرانيان مهم

دک و گذاری اندستي در اقتصاد ایران عبارت است از كمک به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و كارآفریني، سرمایهصنایع

نعتي استهالک يدات صدستي بسيار ارزان است. اثر هنری نه تنها مانند تولسنتي و صنایعزایي در زمينه هنرهایاشتغالوری باال.بهره

به منابع داخلي  متکي»دستي سنتي و صنایعباتوجه به اینکه توليد هنرهایكند. ندارد، بلکه ارزش آن با گذر زمان افزایش پيدا مي

ها در این رشته شامل مواد اوليه، نيروی كار، ابزار و وسایل كار در داخل كشور وجود دارد، درصد ارزش داده 80است و بيش از

(. از لحاظ 45پيشين، «)گونه افزایشي در ميزان توليد و فروش این محصوالت سبب افزایش توليد ناخالص ملي خواهد شدهر

درصد، به این بخش تعلق  %3توليد ناخالص ملي كشور باید گفت كه بيشترین ميزان، یعني »  1392دستي درسال سهم صنایع

گذاری، سهم صنایع خودرو در توليد ناخالص ملي با چندین سال سرمایهدرصد و  %2دارد و این درحالي است كه سهم صنعت 

های اخير بررسي روند دستي(. درسالسنتي وصنایعآماررسمي معاونت هنرهای«)درصد است%2درصد و پتروشيمي تنها 7/1%

 دالر ارز عاید كشوردستي و فرش، بيش از نيم ميليون ساالنه از محل صادرات صنایع»دهد كه صادرات غيرنفتي نشان مي

-نقل از معاون ميراثبه -ميليون دالر بوده است 711به جز فرش 1392است]ميزان ارزآوری صادرات صنایع دستي درسال شده

ظرميزان است. ازندستي، بالغ بر چهارميليارد دالر بودهجهاني صنایعفرهنگي كشور[، این درحالي است كه آمارهای رسمي تجارت

ستي و دهای صنایعچنين ازنظر تنوع رشتهی سوم جهاني را داراست. همدستي، ایران بعد از چين و هند، رتبهاشتغال درصنایع

(. 44يشين، پ«)ی بسيار پائيني داردی نخست و ازنظر حجم توليدات مقام سوم و ازنظر ميزان صادرات، رتبهسنتي، رتبههنرهای

ویژه ایران در رشد و دستي در جهان و بهسنتي و صنایعویژه هنرهایهنر و به دهد كه جایگاه و نقشآمارهای مذكور نشان مي

نوع از  گذاری در اینتوجهي به تقویت، توسعه و سرمایهتوجهي و بيرغم كمی اقتصادی درسطح باالیي قراردارد و عليتوسعه

ی ندهدهاین موضوع نشاناست. ختصاص دادهی نخست توليد ناخالص ملي كشور را به خود اهنرهای بومي و قومي، هنوز رتبه

دستي در اقتصاد كشور دارد كه حضور و جایگاه آن باید سنتي و صنایعویژه هنرهایی هنر  و بهسهم و ظرفيت باالی مقوله

ستفاده اهای سودرسان هنر در اقتصاد و درآمدزایي ریزی اقتصادی كشور روشن و جدی گرفته شود تا از ظرفيتبرای نظام برنامه

ند كجا بين هنر و اقتصاد دارد. این امر ما را به این نکته رهنمون ميی پسندیده، ارزشي و بهدرواقع این آمار نشان از رابطهشود. 

های عشایری، در كنار گردشگری و توریسم، بافتهطور خاص فرش ایراني و دستدستي بهسنتي و صنایعچه هنرهایكه چنان

وان تگذاری در دستور كار قرارگيرد،  ميو سرمایه زایي جهت توسعهن نوع از هنرها، كارآفریني و اشتغالقرارگرفته و در ای

 باشد.  هی پایدار داشتتواند سهم بسيار قابل توجهي در اقتصادملي و توسعهاميدوار بود كه هنرهای بومي، قومي و كاربردی مي
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 یهای عشایربافتههای دستها و قابلیتظرفیت

د رود كه از یک فرآینشمار ميهنری قومي بهعنوان بخشي از نظام بافندگي ایران، نمودی از هویتهای عشایری بهبافتهدست

دستي نایععنوان صها بهبافتهبافت كالسيک شهری و كارگاهي برخوردار است. دستفرد نسبت به فرش دستبافت منحصربه

شود كه با هدف رفع و تأمين بخش مهمي از نيازها و ضروریات زندگي عشایر ميایلي و تنها هنر تجسمي عشایر محسوب 

ها ن از آنبردی كاربردی و بهرهشوند. در واقع جنبهی خودمصرفي( هم در گذشته و تا حدودی در شرایط كنوني بافته مي)جنبه

ی را با خود اشناختي برجستهی زیبایيجنبهها است كه بافتهترین انگيزه و در حقيقت ماهيت و رسالت توليد این دستمهم

ي و كاربردی بومي، قومدستيسنتي و صنایععنوان هنرهایهای عشایری بهبافتهكه دستهمراه دارد. این نکته تأكيدی است بر این

ی كاربردی و هنرهای عشایری دارای دو بُعد بافتههای دستها و قابليتآوردگاه عمل و نظر توآمان با یکدیگر است. ظرفيت

 شود. ها اشاره مياست كه در ذیل بدان

 هابافتهشناختي دستهای هنری و زیبایيها و ویژگيظرفیت

-ی وجود عنصر زیبایيواسطهشمار آورد كه بهفرهنگي و هنری خالق بهی صنایعتوان در زُمرههای عشایری را ميبافتهدست

ویژه در عصر امروز ا كاركردش، از ماهيتي هنری برخوردار است. این ویژگي بهی طراحي، بافت و حتشناختي درآن و نحوه

ي های عشایری خاصه[ فرش و روند تکویني طراحبافتهی تصویری ]دستاما جوهره»تر از گذشته از برجسته است. بسيار بيش

ور طرا بهاست، ماهيت هنری آنميختهشناختي و ادراک تصویری انسان ایراني درآآن در طي قرون متمادی كه با ذوق زیبایي

ای، متکثر شده و تطور و تنوع (. این ماهيت دراثر تطابق با ساختار فرهنگي هر منطقه62، 1392زنگي،«)دهدخاص شکل مي

-)مرتضوی و هم« آور فرهنگ و تمدن گذشته هر منطقه استگان پيامهای برجا مانده از گذشتهنقوش فرش» است. یافته

های عشایر[ كه نمود كاملي از هنر ملي این بافتهبافت ایراني ]و دستفرش دست»های هنری (. ابعاد و جنبه76، 1388كاران،

ها كه درطول دوران تاریخي و گيرد. این طرحرود، اغلب حول طرح و نقش زیبای آن مورد مطالعه قرارميشمار ميسرزمين به

-(. از ظرفيت113، 1388ميرزایي،«)اندهای بعدی منتقل شدههای مختلفي به نسلشيوهاند، بهتحت تأثير فرهنگ حاكم تکامل یافته

، گاریتداوم و ماندهای عشایری، بافتهتوان به شهرت و محبوبيت دستهای عشایری ایران ميبافتههای هنری دستها و ویژگي

ی جنبه ،هامایهها و نقشبيان تصویری و تنوع طرح، ی فرهنگي و اجتماعيپشتوانهالمللي، حُسن شهرت در بُعد جهاني و بين

 عمومي، فراگير و تنوع كاربرد، اشاره داشت. 

 های كارآفریني در جامعه آثار و ارزش

. خلق ارزش اقتصادی)ثروت(، كارآفرین با كار و تالش و توليد خود، 1كند. فرد كارآفرین با عمل خود سه ارزش را خلق مي

وق سوی رفاه اقتصادی سنوعي جامعه را به اندازه و توان خویش بهنماید و بهع ثروت در جامعه كمک ميبه خلق، توليد و توزی

دهد و از دیگر . خلق ارزش اجتماعي، كارآفرین با كار خود ازیک سو به تقاضاهای افراد اجتماع پاسخ مي2كند. و رهنمون مي
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باشد. دارد و این خود ناشي از حس احترام و ارزش برای دیگران مييسو با خلق ثروت، رفاه و آسایش را به جامعه ارزاني م

زایي و توليد كاالها و خدمات و از اعتباری كند از جمله ایجاد اشتغالهایي كه به جامعه ميخاطر كمکیک كارآفرین موفق به

خ به نيازهای اجتماعي است اما تداوم ی كارآفریني پاسی اوليهبرد. اگر نتوان گفت كه انگيزهآورد، لذت ميدست ميكه به

زندگي وقتي ارزشمند است ». خلق معنای وجودی است. بدین معنا كه 3باشد. سومين ارزش، كارآفریني وابسته به این امر مي

 قها عبارت است از خلكه بتوان برای آن معنایي پيدا كرد. برای معنا بخشيدن به زندگي سه راه وجود دارد. یکي از این راه

ی تعاریف كارآفریني این توافق وجود دارد كه در مورد كند. تقریباً در همهچيزی در جهان كه كارآفریني این فرآیند را فرآهم مي

عيت عملي، ها به وضكنيم كه پيشگام است، سازوكارهای اجتماعي و اقتصادی را برای تبدیل منابع و موقعيترفتاری بحث مي

ترین آثار و نتایج كارآفریني در جامعه مهمكند و این كه با مخاطره و شکست همراه است. مجدد ميدهي دهي یا سازمانسازمان

زائي، انتقال فناوری، نوآوری و روان كننده تغيير، تحول و تجدید حيات ملي و محلي، ترغيب و اند از : عامل اشتغالعبارت

هي داقتصاد پویا، شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید، سامان كاغذبازی اداری، تعادل درگذار، كاهش نظامتشویق سرمایه

اهای بازار نها و تنگها، تشویق و تحرک حس رقابت، یکپارچگي و ارتباط بازارها، رفع شکافی اثربخش از آنمنابع و استفاده

 عنوان یکي از عوامل توليد نظير زمين، سرمایه، انسان و غيره. و اجتماع به

 ورت پرداختن به كارآفرینياهمیت و ضر

ي به های پيشرفته، نقش و جایگاه كارآفرینیابيم كه با افزایش و گسترش فناوریبا نگاهي به روند رشد وتوسعه جهاني در مي

شود به بيان دیگر ارتباط مستقيمي بين پيشرفت فناوری و ضرورت پرداختن به كارآفریني و آموزش ای بيشتر ميطور فزاینده

ی جهاني افراد خالق، نوآور و مبتکر به عنوان كارآفرینان، منشاء تحوالت بزرگي در نان وجود دارد. اكنون در عرصهكارآفری

روند توسعه اقتصادی در »شود. اند و از آنان نيز به عنوان قهرمانان ملي یاد ميهای صنعتي، توليدی و خدماتي شدهزمينه

ی نان سرمایهای كه كارآفریگونهت است كه اقتصاد تحت تأثير كارآفریني است. بهگر این واقعيكشورهای توسعه یافته، بيان

دهد كه كنند و ازاین طریق در توسعه كشورها نقش محوری دارند. شواهد نشان ميبرداری ميها بهرهكشورها را كشف و ازآن

عنوان كنون بهااند، كارآفریني است. كارآفریني همهیافتعلت توسعه كشورهایي نظير آمریکا، آلمان و ژاپن كه ازنظر صنعتي توسعه

با آشکارشدن نقش و »(. از این رهگذر khanka,2003,p.1«)ها باید توسعه یابدیک حرفه ظهور كرده و مانند دیگر حرفه

وسعه كارآفریني ی تهایافته، برنامهی اقتصادی و اجتماعي كشورهای توسعهزایي و رشد و توسعهتأثير كارآفریني بر روند اشتغال

است. تركيب جمعيتي جوان كشور و ضرورت مندان قرارگرفتهگذاران و اندیشدر كشورهای مختلف جهان مورد توجه سياست

ویژه نفت و عوامل دیگر موجب اهميت یافتن های شغلي، لزوم رهایي اقتصاد كشور از وابستگي به موادخام و بهایجاد فرصت

حدی است كه اهميت كارآفریني به» (. جایگاه، ضرورت و 9، 1385احمدپور،«)استشور گردیدهامر توسعه كارآفریني درك

نند كاند. ازنظر ایشان، كارآفرینان انقالبي را هدایت ميگذاری كردهنظران، عصر حاضر را، عصر كارآفرینانه نامبرخي از صاحب

 (. Bygrave, 1994, p.1) «استی جهاني شدهكه منجر به تحول و نوسازی اقتصاد در پهنه
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 ی اقتصادی هنركارآفریني)بومي(هنر، الگویي برای توسعه

شوند، از ظرفيت و پتانسيل باالی هایي كه در ميدان هنر تعریف ميهای هنری و حِرفهی هنر و انواع گرایشی گستردهحوزه

این مطلب است. لذا با پذیرش این نکته،  نظران هنر مؤیداقتصادی و درآمدزایي برخورداراست و نظرات محققان و صاحب

ی ههای وجودی و نهفتدستي كه از ظرفيتسنتي و صنایعویژه هنرهایهای هنری بهها و پيشهتوان در انواع مختلف گرایشمي

-ي و صنایعتسنكه هنرهایزایي كرد. برخورداراست، با عنایت به اینگذاری، كارآفریني و اشتغالباالیي برخوردار است، سرمایه

ی كاربردی و برطرف كردن نيازهای جامعه و پاسخ به گذاری اندک داشته و غالب رسالت آن، جنبهدستي نياز به سرمایه

 های مخاطبان این حوزه است.  دغدغه

 گذارد.جا ميترین اثر خود را از راه افزایش اشتغال در جامعه برآید كه مهمشمار مياز ابزارهای مهم توسعه به»  iiiiiكارآفریني

ليدات گيری بهينه از منابع، گوناگوني توگيرد، عبارت است از بهرهی اقتصادی كه از رشد كارآفریني مایه ميابعاد دیگر توسعه

( و 60، 1388سلجوقي،«)های نسبي درسطح مليی شایستگي و شناخت مزیتو صادرات، افزایش ارزش افزوده، رقابت برپایه

« اندواندهی اقتصادی خرو به آنان را، موتور توسعهارزش اقتصادی)دارایي( ایجادكند و ازاین»شود كه مي كارآفرین به فردی گفته

ا و جامعه ههای اقتصادی و معنوی برای افراد، سازمانآفرینيی توسعه است كه با ارزش)پيشين(. كارآفریني، بنياد و شالوده

ای روز هتواند پاسخگوی بسياری از چالشماعي، فرهنگي و سياسيِ بسيار، ميدرسطح ملي و فراملي و پيامدهای اقتصادی، اجت

فرینانه تواند كارآفرینانه یا غيركارآی رفتارهای اقتصادی و اجتماعي و سياسي گرفته تا فرهنگي، ميجامعه باشد. دراین معنا همه

قتصادی، اخالقي، هنری، فرهنگي( است، كارآفریني های اآفریني)ارزشمعنای ارزشجا كه كارآفریني بهچنين، ازآنباشد. هم

ی خدمات و كاالهای هنری و فرهنگي ای خاص و فشرده به معنای مدیریت روندها و فرآیندهای توليد و عرضههنری به گونه

ی ليقهاز و سهای فرهنگي، بومي و ملي، به نيای كه  ضمن پرداختن خالقانه و نوآورانه به احياء و آفرینش ارزشگونهاست، به

واند تی ارزش اقتصادی نيست اما ارزش اقتصادی ميمخاطب و بازار نيز توجه نماید. ارزش هنری و فرهنگي هميشه دربرگيرنده

ت هایي ماندگار اسبا این حال كارآفریني فرهنگي)هنری( پویا و دارای بهره»ی ارزش هنری و فرهنگي نيز باشد. در بر گيرنده

ني پيشين(. كارآفری«)ای بازی كندی كشور نقش برجستهی توسعهعنوان نيرویي مددرسان در چرخهوان بهتو در درازمدت مي

كنند تا مي طور داوطلبانه كارها بهبيني است. درطي این فرآیند افراد و گروهطور گسترده، غيرقابل پيشفرآیندی پویا و به»هنر 

آفریني كنند. كارآفرینان هنری موضوعات مبتال به ر كه بدون استفاده مانده، ارزشهای اجتماعي، اقتصادی و نمادین هناز دارایي

ا در پي كشف هطور سيستماتيک و فراگير، حل كنند. آنكنند تا بتوانند مشکالتشان را بههنر را از ریشه، بازنگری و تعریف مي

ها پيدا كنند و بدین وسيله اجتماعات هنری را برای آنای و اصلي اقتصاد هنر هستند تا راه حلي مشکالت بنيادین، مهم، ریشه

 "كارآفریني بومي"توان از ی مركب كارآفریني هنری و كارآفریني فرهنگي، مي(. دركنار واژه7، 1386جواني،شش«)تغيير دهند

ست. هرگونه تعریف از سازد، كارآفریني بومي اچه كارآفریني فرهنگي ]و هنری[ را موفق  مينماید كه آنچنين مي»یادكرد. 

، 1388،سلوجوقي«)كارآفریني بومي، نيازمند آميختگي شناخت پویایي محيطي و آگاهي از شرایط اجتماعي و اقتصادی است
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بومي  گيری افرادآميز برای بهرهی كارآفرینانه و مخاطرههای تازهبرای ایجاد، اداره و گسترش فعاليت» (. كارآفریني بومي 60

(. 65، 2005ي،ليندس«)انجامدفرهنگي ميی كارآفریني بومي به نگهداشت هویت و پاسداشت مييراثشتيباني از ایدهداللت دارد. پ

استه ازآن ی برخسرشت كارآفریني بومي از دو جنبه قابل بررسي است : نخست ابعادفرهنگي جامعه و دوم نگرش كارآفرینانه

رهنگ ی رفتارهای كارآفرین است. فهای اقتصادی كارآفرینانه و پدیدآورندهساز گسترش فعاليتفرهنگ ویژه. این دوجنبه زمينه

نجامد. اشود و به رفتاری ویژه با رویکرد اقتصادی كارآفرین ميعنوان یک متغير وابسته در نگرش كارآفریني بومي نمایان ميبه

ا صادی و نيز غيراقتصادی در پي داشته باشد. بهای فرهنگي، اهداف اقتگيریتواند با جهتكارآفریني بومي فراگير است و مي

عمومي،  صورتی هنر، ضرورت تقدم كارآفریني بومي پيش از كارآفریني هنر و فرهنگ بهتوجه به اهميت كارآفریني در حوزه

د. در ناندركاران كارآفریني هنری و فرهنگي هستتوان گفت كه كارآفرینان بومي همواره از بهترین دستشود. مينمایان مي

حتا »های فرهنگي است. های مادی و معنوی مدنظر است و از این رو پاسدار ميراث و ارزشكارآفریني بومي، توأمان هدف

ایدار ی پگذاری مجدد در مسائل هنری وجود دارد، توسعهگذاری و سرمایهای برای سرمایهدرفقيرترین كشورها هم منابع بالقوه

ر و تتری دارد، اقتصادی رقابتيشود. هركجا كه كارآفریني رواج بيشآفریني هنر محقق نميدر امور هنری بدون ایجاد كار

های كارآفرینانه باالتر باشد، انباشت سرمایه، توليد ناخالص ملي پویاتری در بازار هنر نيز وجود دارد و هر قدر كه نرخ فعاليت

رسالت كارآفریني و كارآفرینان هنر این است كه . (Goodwin,1999,p.82« )و كيفيت زندگي اجتماعي باالتری وجود دارد

آفریني عالوه بر رشد و پيشرفت اقتصادی، در ارتقای شرایط زندگي هنرمندان فقير خواهند دنيای بهتری بسازند و با ارزشمي» 

ر تند كه تغييراتي را دپيشين(. كارآفرینان هنر افرادی هس«)و محروم از مزایای اجتماعي و اقتصادی نقش]مهمي[ بازی كنند

ه با فرد عملياتي كهای منحصربهتبيين و تعریف فرآیندهای جدید خدمات هنری، توليدات یا روش»خدمات اجتماعي از طریق 

های هنری[، توجه به ایجاد سرمایه و ها ]ورشتههایي برای ماندگاری و گسترش فعاليتنوآوری همراه است، ایجاد ظرفيت

های بازارمدار برای حل مسائل اجتماعي هنر، یافتن بازارها كارگيری نگرشهای ]اقتصادی[ هنر، بهفعاليتارزش اجتماعي در 

ظر نآورند. بهوجود ميپيشين( به«)یابي به ارزش اجتماعيهای هنری، جهت دستهای جدید برای ارتقای فعاليتو فرصت

، اقدام های مختلف فعاليت اقتصادیونه كه كارآفرین اقتصادی در حوزهگهنرمند واقعي را باید كارآفرین دانست و همان»شومپيتر

كند و دراین زمينه پيروان و مُقلدان خود را دارد. هنرمند واقعي نيز پيروان و مقلدان خود های جدید ميبه نوآوری و خلق شيوه

دهند. يشتازی و رهبری را از خود نشان ميهای پرا دارد. كارآفرین و هنرمند هردو، افرادی فعال و پُرشور هستند كه ویزگي

، 1386مردوخي،«)پذیرندطور كه هست، ميرو و ایستا هستند و امور را همانها منفعل، دنبالهدرحالي كه پيروان و مقلدان آن

رعين د و دكنداند كه اقالم مختلفي را باهم تركيب و به یک قطعه هنری تبدیل ميهنرمند را كارآفریني مي» iii(. شومپيتر129

واند تآورد. كه ایجاد روشي برای بازاریابي نيز جزئي از اقالم این تركيب است. هنرمند ميوجود ميحال ویژگي اقتصادی هم به

ه در هایي كهای هنری و حِرفهی هنر و انواع گرایشی گستردهپيشين(.  حوزه«)ساز باشندوجود آورد كه پولهایي را بهتركيب

ظران نشوند، از ظرفيت و پتانسيل باالی اقتصادی و درآمدزایي برخورداراست و نظرات محققان و صاحبف ميميدان هنر تعری

نتي سویژه هنرهایهای هنری بهها و پيشهتوان در انواع مختلف گرایشهنر مؤید این مطلب است. لذا با پذیرش این نکته، مي
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رد. با زایي كگذاری، كارآفریني و اشتغالاالیي برخوردار است، سرمایهی بهای وجودی و نهفتهدستي كه از ظرفيتو صنایع

رطرف ی كاربردی و بگذاری اندک داشته و غالب رسالت آن، جنبهدستي نياز به سرمایهسنتي و صنایعكه هنرهایعنایت به این

 های مخاطبان این حوزه است. كردن نيازهای جامعه و پاسخ به دغدغه

 های قشقایي بافتهارآفریني در دستزایي و كاشتغال

کيه بر دستي به لحاظ تباشد، ليکن پرداختن به صنایعهرچند كه شغل اصلي خانوارهای عشایری دامداری مبتني بر مراتع مي

 هكاست. با اینبومي، درآمدزایي و افزایش سطح رفاه و كمک به معيشت خانوارها دارای اهميت بودهعوامل توليد محلي، دانش

ای در توليدات مربوط است، اما همين جمعيت اندک سهم قابل مالحظهدرصد رسيده2امروزه جمعيت عشایر كشور به كمتر از 

 هرچند درگذشته در كنار دامداری و» عشایردستيدارد. صنایعباشد، برعهدهها ميبافتهدستي كه همان دستبه دام و نيز صنایع

فراغت و پاسخ به ذوق هنری و مصرف خانوار مطرح بوده، اما امروزه و با توجه به كم رنگ عنوان پركننده ایام كشاورزی به

تر، یک ضرورت شدن اوقات فراغت بيشسمت اسکان و فراهمخاطر گرایش بهشدن حضور دامداری در زندگي عشایر به

توجهي از جمعيت کان، بخش قابلی اسواسطه(. بدیهي است به375، 1383كوهستاني ودیگران،«)گردداقتصادی محسوب مي

مده، وجود آی اسکان بهواسطهوجود خواهدآمد. با شرایط فعلي زندگي عشایر كه بهكوچنده، مسائل جدید و تحوالتي نيز به

ی روستایي و شهری و نيازهای ایشان ی زندگي، ساختار اجتماعي حاكم و ارتباط عشایر با جامعهاكنون و درآینده، قطعاً نحوه

ای، توليد ی محلي و منطقهی اسکان، این امکان فراهم خواهدشد كه با استفاده از مواد اوليهشود. در نتيجهز، متحول ميني

اشد. با اسکان بدستي رونق یابد كه البته این خود نياز به امکانات و بسته به شرایط و توجه مسؤلين و متوليان امر ميصنایع

دستي، حالت اص، امکان ارائه خدمات آموزشي و ترویجي درابعاد مختلف و نيز صنایععشایر و تجمع مردم دریک محل خ

های متنوع، هها و نقشدستي، سابقه طوالني توليد، وجود طرحگيرد. اصوالً مواردی نظير بومي بودن صنایعتری به خود ميبالنده

ی شکوفایي این هنربومي را درشرایط بعد باتجربه، زمينهی مرغوب و نيروی انساني مرغوب و ارزان و برخورداری از مواد اوليه

وان این تهای عشایری، ميبافتهو تقویت دست ی اسکان عشایر و توجه جدی به توسعهسازد. لذا درنتيجهاز اسکان فراهم مي

رت دیگر توليد ی مهم اشتغال و افزایش درآمد خانوارها در نظر گرفت. دراین صوصنعت را به عنوان یک زمينه –هنر 

آمد خانوارها، ها در اشتغال و دربافتهها یک فعاليت جنبي یا هنری صرف نخواهدبود. با عنایت به سهم قابل توجه دستبافتهدست

ای هویژه در شرایط اسکان، گسترش فعاليتی آن به عنوان یک شغل اصلي بههای متنوع، امکان توسعهوجود مواد اوليه و طرح

 ی مناطق عشایری، اهميتبرداری مناسب از منابع حاصل از تلفيق زراعت و دامداری و شناخت استعدادهای بالقوهجانبي، بهره

ادی امروزه اقتص»شود.ی ابعاد مختلف این صنعت، بيش از پيش نمایان ميی علمي دربارهو ضرورت پرداختن به یک مطالعه

ور كلي طعشایری با درنظر گرفتن عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا و به هایبافتهنگریستن و عمل كردن به فرآیند توليد دست

 دستيهای عشایری كه از آن به صنایعبافته(. درميان دست379، 1383كاران،كوهستاني و هم«)شودبازار آن، یک ضرورت تلقي مي

ست. اوجود آمدهت اصلي یعني دامداری بهی وسایل زندگي، در كنار فعاليمنظور برآوردن نيازهای داخلي و تهيهشود، بهیاد مي
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 ی تکامل و بااست. اما امروزه با طي كردن مرحلهی خود مصرفي داشتهخصوص در گذشته، عمدتاً جنبهلذا برای عشایر به

ت. دراین سابازار راه یافته و به منبع مهم درآمد و اشتغال برای عشایر تبدیل شدهگسترش مناسبات پولي، كاالیي و دادوستد، به

دستي عشایر كه توان رقابت با كاالها و توليدات مشابه شهری نداشته یا كاربرد خود را از دست داده و رهگذر برخي از صنایع

ست. ااست، دچار زوال و رو به نابودی گذاشتهرو شدهشناسي با عدم استقبال بازار و مخاطبان روبهیا در اثر تکرار در بُعد زیبایي

يری گها است، رونق چشمبافتههای دروني این دستدليل استقبال شایان توجه كه منبعث از اصالت و ارزش برخي نيز به

به و توان به قالي، قاليچه، گاست و از آن ميان ميی اشتغال شدهو فعاليتي مناسب جهت كسب درآمد، ایجاد و توسعه پيداكرده

ی ليقهقيمت، س» توان به رنگ، طرح، بافت، ابعادهای عشایری ميبافتهدست گليم اشاره كرد. از جمله عوامل مؤثر بر تقاضای

 باشد.پيشين( مي«)كنندگاندهندگان، خریداران و مصرفبازار، كيفيت كاالهای رقيب و مکمل، سالیق سفارش

 خالقصنایع

مردان این كشور د. درآن زمان دولتو نخستين بار در استراليا پدیدآم 1990ی های آغازین دههدر سال»خالق اصطالح صنایع

د كه شخالق تبدیل ميانداز بلندمدت برای كشورشان تدوین نموده بودند كه طي آن ملت استراليا باید به یک ملتیک چشم

ی خاصي از صنایع خالق، به مجموعه(. دراین ميان صنایعUNCTAD,2008,P.6«)خالق استگاه اقتصادی آن صنایعتکيه

فرهنگي. درواقع با اطمينان ها عبارتند از صنایعها خالقيت فردی یا جمعي انسان است و اینی آنی اوليهماده اطالق شد كه

-نکتاد از صنایعتر توسط آپيشين(. در تعریفي جامع«)كارگيریمفرهنگي بهعنوان نامي جدید بر صنایعخالق را بهتوانيم صنایعمي

عنوان را بهiiی فکریاند كه خالقيت و سرمایهاز خلق، توليد و توزیع كاالها و خدماتهایي چرخه» است : خالق چنين آمده

سيل آن، است كه پتانبنيان، متمركز بر هنر اما نه محدود بههای دانشای از فعاليتگيرند. متشکل از مجموعهكار ميی خام بهماده

محصوالت مادی و ملموس و غيرمادی و معنوی یا خدمات درآمدزایي از داد و ستد و حقوق مالکيت معنوی دارند. شامل 

خالق، كه (. در رویکرد آنکتاد به صنایعIbid,p.30«)های بازاری هستندهنری با محتوای خالق، ارزش اقتصادی و هدف

عاليت ف هرنوع»ی هنری قوی باشد تا گيرد، هر نوع فعاليتي كه دارای یک مؤلفهالخطاب درنظر ميخالقيت را به عنوان فصل

ک ی مالکيت معنوی دارد و برای یكند و وابستگي شدیدی به مقولههای نمادین و سمبليک توليد ميای كه فرآوردهاقتصادی

فعل و انفعاالت »خالق صنایع (.Ibid,p.6 )«گيرندخالق جای ميی صنایعشود، درگسترهبازار تا حد امکان بزرگ انجام مي

هایي اليتها با فعی این بخشی وسيعي دارد. گسترهگيرد و با این حساب، گسترهيز در بر ميهای فرعي مختلف خود را نبخش

های فعاليت شود و بههای فرهنگي( شروع ميدستي و فستيوالفرهنگي دارند)مانند هنرها، صنایعكه ریشه در دانش سنتي و ميراث

بندی آنکتاد، یابد. طبق طبقههای جدید( پایان ميورسانههای سمعي ودیداری آوری محورتر و خدمات محورتر)فعاليتفن

های ها و آفرینشفرهنگي، هنرها، رسانهشوند كه عبارتند از : ميراثبندی ميخالق به چهار گروه تقسيم و طبقهصنایع

 یعنوان منشأ همهبه» ها و مراسم آیينيدستي، جشنوارهسنتي وصنایعفرهنگي شامل هنرهای(. ميراث2یكاركردی)نمودار شماره

بندی است. این ميراث است ی آغاز این طبقهفرهنگي نقطهشود. ميراثفرهنگي و خالق شناخته ميانواع هنرها و مظهر صنایع
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بر خالقيت  زند،هم پيوند ميشناختي بهشناختي و جامعهشناختي، قومي، زیبایيهای فرهنگي را از دیدگاه تاریخي، مردمكه جنبه

های فرهنگي است. مفهوم دانش سنتي و تجليات فرهنگي چنين فعاليتگذارد و منشأ شماری از كاالها، خدمات و همر ميتأثي

(. 30، 1387كيقبادی،«)شودهای سنتي به ميراث مربوط ميعامه و جشنچنين در فرهنگدستي و همنهفته در هنرها و صنایع

قومي، ملي  هایدستي، اعياد و جشنه تجليات فرهنگيِ سنتي شامل هنرها و صنایعبه دو زیر گرو»فرهنگي بنابراین گروه ميراث

(. 31ين، پيش«)شودها و غيره تقسيم ميها، نمایشگاهها، كتابخانههای باستاني، موزههای فرهنگي شامل مکانو آیيني و نيز مکان

چه ما آنگيرد. انيز دراین تعریف و دراین گروه قرارمي دستيسنتي و صنایععنوان نمودی از هنرهایهای عشایری بهبافتهدست

ری پيدا تروز كاربرد بيشفرهنگي، روزبهخالق در مقایسه با صنایعكه دراین ارتباط اهميت دارد این است كه اصطالح صنایع

خالق، جامع و شهر ملت سازی چون اقتصادخالق،مند و آیندهخالق در پي خود مفاهيم نوین، ارزشكه صنایعكند، ضمن اینمي

ی اقتصادها، جوامع و بخشيدن به آیندهها برای شکلترین گزینهتوانند در حد مهماست كه هركدام ميخالق را به همراه آورده

-ی صنایعشود كه عموماً در زمرهای از صنایع اطالق ميعنوان نامي خاص صرفاً بر طيف ویژهبه» خالقشهرها باشند. صنایع

(. از این رهگذر و باتوجه 14، 1387كيقبادی،«)ویژگي خالقيت آراسته باشندي قراردارند و نه تمامي صنایع كه خود را بهفرهنگ

ویژه عشایر قشقایي را نمودی از صنایع خالق های عشایری و بهبافتهتوان دستبه تعاریف، مفاهيم و رویکردهای یادشده مي

عنوان بخشي از هویت و ها بهنوآوری، ضمن صيانت و پاسداری و حفاظت از آنتوان بر محور خالقيت و دانست كه مي

ومي را ها، اقتصاد هنر بانداز بلند و افقي طوالني به نحو شایسته با كاربردی كردن آنفرهنگي قومي و ملي، در یک چشمميراث

 به اقتصاد خالق در این حوزه رسيد. در بستر این نوع از هنرهای بومي، قومي و كاربردی فعال نمود و از این طریق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحي داخلي، گرافيک، مُد، جواهرات و 

 بازیاسباب

خالقمعماری، تبليغات، پژوهش و خدمات

 تحقيق خالق، فرهنگي و تفریحي

 سمعي بصری

 فيلم، تلوزیون، رادیو و غيره

 سنتيتجليات فرهنگي

 ها و رمراسم آیينيجشنواره،دستيصنایع[ و سنتيهنرهای]

 های فرهنگيمکان

ها، ها، كتابخانههای باستاني، موزهمکان

 ها نمایشگاه

 هنرهای تجسمي

 جاتسازی، عکاسي وعتيقهنقاشي، مجسمه

 نمایشيهنرهای

موسيقي، تئاتر، اُپرا، سيرک، نمایش 

 عروسکي

 های چاپينشر و رسانه

 كتاب، مطبوعات و سایر انتشارات

 

های افزار، بازیهای جدید نرمرسانه

 شده خالقویدیویي، محتوای دیجيتالي

 صنایع خالق

 (UNCTAD,2008,P.30خالق)منبع : بندی آنکتاد از صنایع: طبقه2ینمودارشماره

 فرهنگيميراث

 هنرها

 هارسانه

 های كاركردیآفرینش
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 ی خالق و كارآفرینان خالقطبقه

ی خالق در جوامع خبر كمک كرده تا از ظهور طبقه iiiتر از خالقيت به یک اندیشمند با نام ریچارد فلوریدایک تفسير گسترده

ویژه در مناطق شهری موجب پویایي شان بهای هستند كه حضورگروهي از كاركنان علمي و هنری و حرفه»ی خالق دهد. طبقه

نواع ی ای خالق مشتمل بر تمامي افرادی است كه در زمينهتر، طبقهطور مشخصشود. بهاقتصادی، اجتماعي و فرهنگي مي

 انشكنند و كاركرد اقتصادیفرهنگي، معماری و طراحي، علوم و مهندسي، موسيقي و سرگرمي و آموزش كار ميهنرها و مواریث

(. با نگاهي به فعاليت زنان عشایری كه 35، 1387كيقبادی،«)های جدید و محتوای جدید استآوریهای جدید، فنخلق ایده

ه عشایر ی عشایری خاصتوان زنان هنرمند بافندهی خالق، ميدر واقع بافندگان بومي و قومي هستند و با عنایت به تعریف طبقه

 شمار آورد. ی خالق بهش، در شمار طبقهقشقایي را در طول تاریخ زندگي خوی

 اقتصاد خالق

های متعددی یافت پردازیها و مفهومهای مختلفي ظهور یافته و نظریههای اقتصادی، مکتبطي دو قرن اخير، در بحث نظام

یا و ی پوشود. جای هيچ شکي نيست كه یکي از ابعاد مهم و اثرگذار در پيشرفت و توسعه یک جامعه در گروی اقتصادمي

ای به دنبال ابداع و باشد. در این ميان هر جامعهمي -كه حاصل نظام اقتصادی و منتج از مباني فلسفي آن است –ور بهره

های اقتصادی نوظهور كه شواهد فراواني دال بر نوزایي آن وجود دارد، یابي به بهترین نظام اقتصادی است. یکي از نظامدست

تواند های خالق است كه مياقتصاد خالق یک مفهوم درحال تکاملِ مبتني بر دارایي iiiiظر آنکتاداست. ازمن "اقتصاد خالق"

تواند توليد درآمد و ایجاد شغل كند و درآمدهای ارزی كشورها)حاصل از ادرات( را ی اقتصادی باشد. ميموجد رشد و توسعه

های اقتصادی، فرهنگي و اجتماعي را در كند. جنبهک ميی انساني نيز كمافزایش دهد درحالي كه به تنوع فرهنگي و توسعه

 بنيان و دارایهای اقتصادی دانشای از فعاليتگيرد. مجموعهآوری، مالکيت معنوی و اهداف گردشگری در بر ميتعامل با فن

عه است م برای توسیافتني مهی دستای است كه در سطح خرد و كالن با اقتصاد كشور تعامل دارند. یک گزینهگرایش توسعه

كه صنایع خالق در قلب اقتصاد خالق ای دارد. ضمن اینای و چند رشتهی بين رشتههای نوآورانهگذاریكه نياز به سياست

راساس و ب"نوآوری"های بسيار متمایز و متفاوتي با اقتصادهای رایج دارد، بر پایه مفهوم جای دارند. این اقتصاد كه ویژگي

ي گيرد. ضمن آنکه اثرات فرهنگي، اجتماعي، سياسو جایگاه ایجاد نياز در بستری كامالً فرآیندی شکل مي رویکرد خلق فرصت

يرد گباشد و به همين ترتيب این اقتصاد در بستری شکل ميتر از اثرات اقتصادی این نظام نوظهور ميو از این دست، بسيار مهم

ی ی رابطهدرباره iiiiiدر كتاب جان هاوكينز 2001ق، نخستين بار در سال گرا است. اصطالح اقتصاد خالكه نيازمند تفکر كل

از نظر هاوكينز خالقيت چيز جدیدی نيست و نظام اقتصادی هم جدید نيست، »بين خالقيت و نظام اقتصادی پدیدار گشت. 

ده و توليد ثروت با یکدیگر كه چگونه برای ایجاد ارزش افزوها، وسعت این رابطه و اینی آنچه جدید است ماهيت رابطهآن

ی صنعت خالق، از شاخه 15طوری كه گيرد. بهتر بهره ميی اقتصاد خالق در معنای گستردهشوند. هاوكينز از واژهتركيب مي

 معنای قابليت آفرینش( وجودنظر هاوكينز دو نوع خالقيت)بهشود. بهآوری را شامل ميتر علم و فنهای گستردههنر تا زمينه
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د. اولي كنعنوان افراد مربوط است و نوعي دیگر كه یک محصول توليد ميرد : نوعي خالقيت كه به احساس رضایت مردم بهدا

ی دوم خالقيت اما درجوامع صنعتي شود. گونهها یافت ميی جوامع و فرهنگهای نوع بشر است كه در همهیکي از ویژگي

 دهد. یکيتری ميآوری و حقوق مالکيت معنوی، ارزش بيشو نوآوری در فن تر و مشهودتر است كه به تازه بودن، علمقوی

چه در اقتصاد خالقِ مدرن اهميت دارد، خالقيت صنعتي است كه جامعه خالقيت فردی است و دیگری خالقيت صنعتي و آن

های مختلف و متنوعي حوزه اقتصاد خالق(. 33، 1387كاران،كيقبادی و هم«)ی خود ایجاد كندرا در فرآیند توسعهباید آن

دستي، تبليغات، معماری، هنر، طراحي، مد، فيلم، موسيقي، هنرهای نمایشي، چاپ و بومي و كاربردی، صنایعچون هنرهایهم

ي اقتصاد خالق یک مفهوم ذهنشود. های ویدئویي را شامل مينشر، نرم افزار، اسباب بازی و بازی ها، تلویزیون و رادیو، و بازی

گرایي فزآینده حول یک گروه محوری از صنایع خالق و بينيم یک همچه ميگيری است. آنكه هنوز در حال شکلاست 

 المللي است. شان چه در سطح كشورهای منفرد و چه در سطح بينهای كليتعامل

کن با بهترین روش، ترین زمان مممندانه در ظرف كمدر واكاوی اقتصاد خالق به این اصل اساسي یعني خلق ثروت هوش 

شود از عوامل ایجاد رشد اقتصادی و اجتماعي های خالق تعریف ميمفهوم اقتصاد خالق كه بر مبنای سرمایهشویم. رهنمون مي

ر هنر، توان دآید. صنایع خالق در واقع پشتوانه اصلي اقتصاد خالق است. صنایع خالق را ميجوامع پيشرفته به حساب مي

وجو كرد كه سرمایه اصلي آنها هوش و توانمندی های نوین جستشگری و گردشگری طبيعي و فناوریفرهنگ، تجارت، گرد

ها، كتاب، هنرهای تجسمي و نمایشي، رادیو و تلویزیون، ذهني است. دراین مجموعه هنرهای بومي، موسيقي، نقاشي، جشنواره

 گيرد. در حقيقت اقتصاد خالق دوخالقيت است، قرار مي ویدئو، سينما و انيميشن، صنایع دیجيتال و معماری كه مبنای آنها

های خالق ذهن و پردازش فکر است. دوم اینکه در این نوع ویژگي خاص دارد. یکي اینکه ارزش افزوده آن ناشي از فعاليت

كنند، آسيب اقتصاد، صنایع با برداشت كمتر از طبيعت و محيط زیست و آلودگي كمتری كه برای محيط زیست جهاني ایجاد مي

ازجمله شود. كنند. بنابراین به آنها اقتصاد سبز هم اطالق ميبه مراتب كمتری را نسبت به اقتصاد كالسيک در طبيعت ایجاد مي

عنوان ابزار جلب توجه همگان به نقش به»داشت. توان به موارد زیر اشارههای گذشته ميهای اقتصاد خالق درطي دههرسالت

دو  ی فرهنگي و اقتصادینيروی اساسي و قدرتمند در زندگي اقتصادی امروز و درک این نکته كه توسعهخالقيت چونان یک 

م رشد روند كه درآن هشمار ميی پایدار بهترِ توسعهی جدا از هم یا نامرتبط نيستند بلکه بخشي از یک فرآیند بزرگپدیده

ها گاهویژه درجهان در حال توسعه، نی اقتصاد خالق بهافتند. اندیشهمي ای درهم تنيده اتفاقگونهاقتصادی و هم رشد فرهنگي به

نها كشورها تكنند، نهخالق كه ازاین منابع استفاده ميكند. صنایعهای خالق و منابع ثروت فرهنگي معطوف ميرا به سمت دارایي

ی خود و جهانيان فردشان را به جامعهمنحصر بهفرهنگي های خودشان را بِسُرایند و صنایعسازند تا داستانرا توانمند مي

ها، این یتوانند یک منبع جدید رشد اقتصادی بوده و هزاران شغل جدید ایجادكنند. عالوه بر همهبشناساند، بلکه این صنایع مي

یف و توصيفات فوق (. با تعار34، 1387كيقبادی،«)كندی انساني ایفا مياقتصاد خالق نقش مؤثری در ارتقای فرهنگي و توسعه

-عنوان بخشي از صنایع خالق)رجوع شود به تعریف صنایعهای عشایری بهبافتهتوان یقين پيداكرد كه دستاز اقتصادخالق، مي

های خالق)بافندگان هنرمند( پدید ی پدیدآورندگان اقتصادخالق باشد، اقتصادی كه برمبنای سرمایهتواند در زُمرهخالق(، مي
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-ها قرارميهایي كه درآنعنوان یک زیرمجموعه از عناصر و پدیدههای عشایری را بهبافتهارتباط دست 3یر شمارهآید. نمودامي

 دهد.  گيرد، نشان مي

 

 

 های عشایریبافتهخالقیت)آفرینش( و نوآوری)ابداع( در فرش و دست

پژوهش بر فرش این قشر  قشقایي كه در این هایبافتهطور خاص دستهای عشایری و بهبافتهخالقيت و نوآوری در دست

سندگي، بافندگي و ها در ریبافتهشناختي دستشناسانه اتفاق بيفتد. بُعد فنشناسانه و زیبایيتواند در دو بُعد فنتأكيد دارد، مي

د. این اتفاق بيفتها در بافت( بندی یا چيدمان رنگي رنگآميزی)رنگشناختي در طرح و نقش و رنگرنگرزی و بُعد زیبایي

 اقتصاد

 خالقیت دانش

ش
دان

د 
صا

اقت
ان

نی
ب

 

الق
 خ

اد
ص

اقت
 

 اقتصاد فرهنگ

 اقتصاد هنر

الق
 خ

اد
ص

اقت
 

 های عشایریبافتهدست

 هنریصنایع

 فرهنگیصنایع

 خالقصنایع

 صنعت فرهنگ

 بنیان)منبع : نگارنده(هنر، خالق و دانشو صنایعبنیان های عشایری و اقتصادهنر، خالق و دانشبافتهی بین دست: رابطه3ینمودار شماره

های بافتهدستی كامل در امر خالقيت و نوآوری در: جریان منظم و چرخه4ی نمودارشماره
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د ی اقتصابایست خاطرنشان كرد كه شالوده و شيرازهكه مياست. ضمن اینشدهنشان داده 4ی مفاهيم و فرآیند در نمودار شماره

های عشایری، خالقيت و نوآوری و اهتمام و التفات جدی به این پدیده است كه بافتهخالق و نيز كارآفریني بومي در دست

 های عشایری وجود دارد. بافتهی دستصورت نهاني در بطن و جوهرهبختانه بهخوش

 ی ایراني و عشایری( و اقتصادبافتهترین دستفرش)برجسته

فرش » اسالمي است.طور ویژه فرش، نمادی دیرپا و ماندگار از زیبایي و ظرافت و زایندگي تمدن ایرانهای ایراني بهبافتهدست

از هنر، صنعت و فرهنگ فراگير و پویاست كه در پرتو كوششي مُجدانه و تاریخي ازسوی طراحان، ای موزون بافت آميزهدست

غال سزا در معيشت و اشتاست و هم سهمي بهرنگرزان و بافندگان ایراني هم اعتباری سِترگ را برای این زادبوم به ارمغان آورده

تر هنری استمرار یافته در تاریخ اقوام و برانگيخته هان كنوني، كمدرج(. »22، 1387معين،«)استانبوهي از مردم كشورمان داشته

ی صدردصد هنری، صنعتي دستي و مصصرف صرف و بافي ضمن احراز جنبهچون فرشتوان یافت كه هماز ذهن انسان را مي

ورها و اقوام عشایر و درنهایت كشها های اقتصاد خانوادهسایر افراد و جوامع، قوام بخش پایهبه دور از داشتن هرگونه وابستگي به

ها نبهای را بر سایر جكه بتوان بين خواص هنری و صنعتي اقتصادی مذكور، مرز و جدایي قائل گردید یا جنبهباشد، بدون آن

شود و توليد ی مالي ناشي مي(. رشد اقتصادی از افزایش توليد ناخالص داخلي در یک دوره117، 1379دانشگر،«)برتری داد

بافت از های عشایری[ دستبافتههای افزوده درتوليد انواع كاالها و خدمات است. فرش]ودستای از ارزشنيز مجموعه ملي

تر كاالیي دركشور با جمله محصوالتي است كه ارزش افزوده فرآواني دارد و در عين حال منشأ كسب درآمد ارزی است و كم

سزایي درمجموعه توليد ملي دارد. این درحالي است ازاین باب این كاال اهميت بهشود و ی كالني توليد ميچنين ارزش افزوده

عنوان به بافتی ارزی متوجه اقتصاد كشور است. ازطرف دیگر فرش دستترین هزینهی مورد نياز، كمكه برای تأمين مواداوليه

ه روستائيان و ویژزیادی از جمعيت فعال كشور به انسانيهای ایراني موجبات اشتغال نيرویبافتهدستي و دستبخشي از صنایع

است. بنابراین در شرایطي كه كمبود  حتا عشایر را كه در فرآیند توليد و صادرات و فروش مشاركت دارند را، فراهم ساخته

ب كه توان ناسهای متدنبال افزایش جمعيت و عدم ایجاد فعاليتهای شغلي و اضافه نيروی كار در جوامع روستایي كه بهفرصت

دن است. تنوع بخشيباشد، موجب تراكم نيروی كار و فشردگي منابع و عوامل توليد گردیدهجذب مازاد نيروی كار را داشته

بافت( در مناطق روستائي و عشایری)عشایر كوچنده و اسکان یافته(، جهت مشاغلي مرتبط با صنایع بافندگي)فرش دستبه

گشا باشد. ازلحاظ سهم صادرات نيز این كاال دربين صادرات غيرنفتي همواره مقام اول را اهتواند رجذب بيکاران پنهان مي

ی اتوان گفت كه فرش جایگاه ویژهرو مياست و ازاینهمراه داشتهاست و ازاین لحاظ، ارزآوری زیادی را برای كشور بهداشته

 در اقتصاد ملي از بُعد اشتغال، ارزش افزوده و صادرات دارد.

 فرش قشقایي
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فرش . »از بين ایالت و اقوام مختلف عشایر در فارس كه حضور آن در هنر فرش پر رنگ تر دیده مي شود ایل قشقایي است

گيری ها، چشمها، ظرافت گرهآیندی طرحها، خوشهایي است كه رقيب و نظير نداشته است. زیبایي نقشقشقایي از همان فرش

-ی هنرهای سنتي كردهها، این ایل را صدرنشين همهانگيز و مرموز بافتهه حالت خيالها و بيش از همو پایداری رنگ

ها و بيشاز همه، حالت گيری و پایداری رنگها، چشمها، ظرافت گرهآیندی طرحها، خوشزیبایي نقش(. 25، 1377كياني،«)است

سال  بافي ایل قشقایي، حدود ششصداست. هنر قاليردهسنتيکنشين هنرهایقشقایي را صدرها، قاليانگيز و مرموز بافتهخيال

های خاص غير ایلي درآميخته و زماني هم بهابداع و های اختصاصي و گاه با سبکسابقه داشته و در این مدت، ازنقش و نگاره

د كه ها هستنولياند. نامورترین بافندگان قشقایي، كشکهای اصيل خود را حفظنمودهاند و صدها سال، نقشنوآوری پرداخته

ي و بافته عالهای گرهها وخورجينآورند. زنان ایگدر، قاليچههای گرهبافته خوابدار را عموما به خوبي از كار در ميدستبافته

ایل  بلوكي، كه بزرگترین طایفه بافندهآور است. در طایفه ششآميزی گياهيآنها اعجاباند كه وسعت دامنه رنگظریفي فرا آورده

ی فرش درایل قشقایي را باید به دوران وحدت و سابقه»طور كلي به.شودها دیده ميبافتهیي است،برخي از ممتازترین گرهقشقا

(. ازگذشته تاكنون )قریب به چهارصدسال(، 40پيشين،«)سال پيش ارتباط داد 300ها در ایران یعني حدود انسجام و یکپارچگي آن

ار هستند، تری برخوردویژه گروه زیراندازها نظير گبه و گليم كه از جایگاه برجستهقشقایي بههای ایل بافتهدرميان انواع دست

رین تترین و برجستهعنوان عمدههای قشقایي بهقاليهای  قشقایي از شهرت و سابقه باالیي برخوردار است. وقاليچه قالي

های نگها و رها، طرحتر، دارای نقشف و قدرت و تصرف بيشبافت(، انعطابافت)گرهلحاظ فنهای ایل قشقایي بهبافتهدست

ي باید های قشقایغنا و تکامل نقوش اشکالي را در قالي»های این ایل است. بافتهتری نسبت به دیگر دستمختلف و متنوع

ران و نيز قفقاز، سایر نقاط ای بافان فارس وبافان ابوالوردی شيراز، بيش از دیگر قاليجست چرا كه بافندگان قشقایي، پس از قالي

ای هاند. انبوهي و تراكم نقش و نگارهای گوناگون در قاليی فرش را انباشته كردههای مختلف را در كنار هم چيده و پهنهنگاره

شود سته مير دانتهای قفقاز كه معموالً به قشقایي نزدیکبافتهرسد كه پر نقش و نگارترین دستاشکالي قشقایي تا بدان پایه مي

ی ارههمه نگتوان یافت كه اینرسد و هيچ قالي قفقازی را نمينظر ميها خالي و خلوت بهگردد، در برابر آنو با آن مقایسه مي

عالوه بر كاركرد اقتصادی كه دارد، بازتابي از »های قشقایي فرش (.105-108، 1371پرهام،«)باشدمختلف درآن انباشته شده

 كندهای قشقایي مفاهيمي را القاء ميها و قاليچههای قاليمایهي و فرهنگي این جامعه است. گروهي از نقشهای اجتماعارزش

توان نام برد كه در بين بافندگان نمادی از خواني دارد. ازآن جمله نقش شير را ميهای واالی این جامعه همكه غالباً با ارزش

ها را درميان عشایر عقاب كه نشانه تک همسرگزیني است و ما هردوی این ویژگيدالوری، شجاعت و قهرماني است و یا نماد 

كيفيت پشم آن مربوط دانست، چرا »توان ابتدا به (. اعتبار و شهرت فرش قشقایي را مي154، 1386گریواني،«)بينيمقشقایي مي

ه كنند. البتراتع غني از علوفه، چَرا ميآید كه در آب و هوای معتدل و مدست ميكه پشم مرغوب و لطيف از گوسفنداني به

شوند و یکدست و خالص ها درآن شسته ميچيني، محل زندگي دام، امالح آبي كه پشممرغوبيت پشم با نوع دام، زمان پشم

ود. شكند كه مانند ابریشم ميقدر لطافت پيدا ميهای گياهي نيز مربوط است. پشم خوب پس از گذشت یک قرن آنبودن رنگ

های دانند رنگها ميبرند. آنكار ميهایي است كه بهامل دیگری كه موجب شهرت و اعتبار فرش قشقایي شده، نوع رنگع
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دگي كنند كه جلوه و درخشنهایي استفاده ميهمين دليل از رنگجوهری و شيميایي ناپایدار، تند، زننده و ناخوشایند هستند، به

های اصيل ایلي اشاره داشت. ها و نگارهتوان به نقشدیگر عوامل اعتبار فرش قشقایي ميها نشان دهند. ازخود را پس از سال

تي سنها در دیگر هنرهایی این نگارهاند كه نمونهیادگار گرفتهها كار كرده و از نياكان خود بههای سال روی این نقشها سالآن

  (.43-42، 1377كياني،«)است دستي نيز رواج یافتهو صنایع
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 گیرینتیجه

اد هنر و ی اقتصدر این مقاله به مطالعه، بررسي و تحليل مستقيم و غيرمستقيم مفاهيم و تعاریف پيراموني و مرتبط حوزه

این  های عشایری و خاصه قشقایي با تأكيد بر فرشبافتهطور ویژه دستدستي و بهسنتي و صنایعكارآفریني بومي در هنرهای

های ها و گالریهایي است كه دارای نام و شهرت جهاني در موزهپرداخته شد. فرش ایل و عشایر قشقایي از جمله فرش ایل

ه از فردی است كه برگرفتهای شاخص و منحصربهدولتي و خصوصي معروف و مشهور دنيا است. فرش قشقایي دارای ویژگي

ن و در تریی هنرمند قشقایي است كه سادهی بافندهپردازانهی خيالاندیشهروحيات، تمنيّات، عقاید و باورها، ذوق و احساس و 

ی شطرنجي با محاسبات و دور از هرگونه دسترسي به نقشهصورت ذهني و بهها را بهها و طرحترین نقشعين حال پيچيده

دازی ذهني و پرصر دیگری كه در نقشكند. عنی متن قالي)زمينه و حاشيه( پردازش ميتناسبات دقيق ریاضي و هندسي بر پهنه

های رنگي است كه با وحدت و یکپارچگي، نظم و تناسب ها شریک و دخيل است، رنگ و رشتهها و طرحمایهبافي نقشبداهه

. در گویيمآميزی ميبندی یا رنگنشيني رنگي، رنگها و همشوند و ما به این چيدمان رنگزیبا در كنار یکدیگر چيدمان مي

ا، هها و نقشچون طرحكند. عناصری همقع شهرت فرش قشقایي بر عناصری است كه مخاطبان را شيفته و طالب خود ميوا

پردازی ذهني بافنده، باعث و باني این نام تر نقشهای هماهنگ، رنگرزی طبيعي، مواد و مصالح طبيعي و بومي و مهمبندیرنگ

فظ و تواند با حها است كه ميی قشقایي دارای این شاخصبافتهترین دستتهعنوان برجسو آوازه هستند. فرش قشقایي به

 ی هدف توسط مسؤلين و متوليانيچنين آگاهي از نياز بازار و جامعهعنوان هویت هنر قومي و همصيانت از اصالت این عناصر به

های عشایری ایران)طرح پيشنهادی( در بافتهفرهنگي و بنياد دستچون سازمان امور عشایر، مركزملي فرش و سازمان ميراثهم

به  زایي و كارآفریني كرد و از این طریقبستر اقتصاد هنر بومي برای بافندگان عشایری در این حوزه و در این شرایط اشتغال

 ی پایدار كمک نمود.  اقتصاد خانوارهای عشایری و در سطحي باالتر اقتصاد ملي و توسعه

 منابع

 ، قالي ایران، تهران، ترجمه مهين دخت صبا، انتشارات فرهنگسرا1368 ادواردز،سيسيل،

 ، تهران، انتشارات اميركبير 1های عشایری و روستایي فارس، جلدبافته، دست1371پرهام، سيروس، 

 ی اسدیوانتشارات یادواره، فرهنگ جامع فرش ، تهران، مؤسسه چاپ1376دانشگر، احمد، 

 ریخ اجتماعي و سياسي ایل بزرگ قشقایي، شيراز، انتشارات قشقایي، تا1390دُرداری، نوروز، 

ماعي، انساني و اجتی علومدستي، پژوهشنامه، بررسي وضعيت اشتغال زنان استان مازندران دربخش صنایع1383رستمي،مصطفي،

 39-65، 13شماره 

، 2نامه علمي، آموزشي و تحليلي، شماره صلبافت ایراني، فهای هنری فرش دست، بازشناسي نقش و ارزش1392زنگي، بهنام، 

 61-68صص 

 /http://anthropology.irسایت رسمي سازمان امور عشایر كشور 
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، فرهنگ كارآفریني، كارآفریني فرهنگي، اهميت، ضرورت و جایگاه، كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره 1388سلجوقي،خسرو، 

  32-44، صص 23

ومين التحصيالن دانشگاهي، سهای اقتصادی فارغسي پتانسيل كارآفریني اجتماعي در فعاليت، برر1386جواني، حميد،رباني،شش

 همایش دوساالنه اشتغال و نظان آموزش عالي كشور، دانشگاه تربيت مدرس

 های، اقتصاد هنر و كارآفریني، برگرفته از طرح پژوهشي بررسي راهکارهای ارتقای فعاليت1386جواني، حميدرضا، شش

 1-9آوری، صص سفارش حوزه هنری اصفهان و حمایت وزارت علوم، تحقيقات و فنادی هنر از منظر كارآفریني، بهاقتص

د بر با تأكي -اجتماعي توليد و بازار ورني درمناطق عشایری ارسباران –، تحليل اقتصادی 1383كوهستاني، حسين، قادر دشتي، 

 ان امورعشایرشرایط اسکان، مجموعه مقاالت همایش عشایر، سازم

 نشر ، كوچ با عشق شقایق ، شيراز ، انتشارات كيان 1377كياني ، منوچهر ،

پژوهشي گلجام، شماره  –نامه علمي های توليد فرش در ایل قشقایي، دوفصل، شيوه1386گریواني، نفيسه، محمدتقي آشوری، 

 78 - 65، صص 6

بافت براساس های دستهای موجود بر روی فرشش و طرحیابي نقو، چگونگي ریشه1388مرتضوی، مهدی، مهدی فالح، 

 69-88، صص 14پژوهشي گلجام، شماره -نامه علمي شناسي، دوفصلمطالعات قوم باستان

، 3ی خيال، شمارهی تحليلي پژوهشي آینه، اقتصادهنر درایران)چارچوبي برای مطالعه(، دوماهنامه1386مردوخي، بایزید،

 126-131صص

 ، فرهنگ فارسي معين، تهران، نشر منشأ دانش1387معين، محمد، 

ایان، ش، گليم: تاریخچه، طرح، بافت و شناسایي، ترجمه شيرین همایونفر و نيلوفر الفت1377هال،آلستر،جوزه لوچيک ویووسکا،

 تهران، انتشارات ایران مصور

-توسعه صنایع فرهنگي، كتاب ماه علومها در های هنری و نقش آن، اقتصادهنر و فعاليت1388خوشخو، محمدحسين،ایماني

 78-81، 24اجتماعي، شماره

، مرضيه فخرایي، سيده سارا علوی، سيد عبدالمجيد زواری، شناخت صنعت فرهنگي، تهران، اندیشکده 1387كيقبادی،مرضيه، 

 آوریصنعت و فن

 هانوشتپي
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