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      چکیده

ناسی رد پدیدارشز رویکهدف کلی این پژوهش بازنمایی دانش بومی زنان روستایی شهرستان هفتکل در زمینه قالی بافی با استفاده ا

گیري وش نمونهربا استفاده  بودند.سال  10تر از با سابقه بیشبافی آماري تحقیق شامل اعضاي با تجربه در زمینه فعالیت قالیبود. جامعه

هیم ر این پژوهش مفادها اشباع نظري بود. تعداد نمونه نفر براي مطالعه انتخاب شدند که معیار 12اي) (ارجاع زنجیره گلوله برفی

 وسایی شد منطقه شنا بافی در اینچنین مزایا و مشکالت قالیهم .بافی و ابزارآالت تهیه آن از دیدگاه افراد مورد مطالعه بررسی شدقالی

خ ریسی نمینه تهیه زده در شان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. عالوه بر این در مطالعه حاضر دانش بومی افراد مطالعه انگیزه آن

ز یک اا استفاده ژوهش بپبافی در زندگی و معیشت آنان پرداخته شد. در واقع در این استخراج گردید و در نهایت به نقش و اهمیت قالی

  د دانش بومی زنان روستایی شهرستان هفتکل را در زمینه قالی بافی بازنمایی کند.  پارادایم کیفی سعی ش

  

  .شهرستان هفتکل و بافی، زنان روستایی، معیشت روستایی، توسعه پایدارقالیکلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

که نیروي کار منبعی اساسی براي طوريباشد بهترین عوامل رشد و توسعۀ جوامع ایجاد اشتغال میامروزه یکی از مهم

). زنان در زمان کوتاهی توانستند با ورود به عرصۀ کسب و Celik and Tatar, 2011شود (موفقیت هر کشوري محسوب می

). عوامل اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی Navabakhsh and Zare, 2010کار تحوالت عظیمی در توسعه شورها ایجاد کنند (

 ;Cavalcanti and Tavares, 2008گذارد (شور در نرخ مشارکت زنان در بازارکار تاثیر میو آداب و سنن هر ک

Rajabpour, 2014هاي اجتماعی، اقتصادي یکی از ). میزان و نحوه مشارکت اقشار مختلف جامعه از جمله زنان در فعالیت

توان گفت برابري ). بنابراین میGugerdchian et al., 2014هاي توسعۀ اقتصادي و نوسازي ملی است (عوامل و شاخص

زنان که  ).Malapit and Quisumbing, 2015هاي توسعه است (هاي مهم برنامهجنسیتی و توانمندسازي زنان از اولویت

در این میان، زنان  .اندشوند حلقه اتصال فرهنگ، هنر و هویت گذشته تا امروز بودهنیمی از جمعیت کشور را شامل می

 -شوند. آنان ضمن انجام أمور جاري خانه در تولید هنر پر تالش روستایی نماد واقعی کار و تالش ماندگار تلقی می هنرمند و

کنند. تولید صنایع هنري در خود اشتغالی زنان، رونق صنایع دستی بومی، توسعه صنعت بومی و ملی نقش بسزایی ایفا می

 صنایع تولیدات به ). توجهDosti, 2014بومی بسیار حایز اهمیت است (اقتصاد خانواده و جامعه، بازنمایی سبک زندگی 

 در گوناگون اقوام بومی و دستی هنرهاي از یک هر نوآوري، و طراحی در خالقیت و سنتی هنرهاي بر تکیه با و دستی

جایگاه ویژه صنایع  .)Roque and Ramanujam, 2011( کندمی ایفا را مؤثر نقشی روستایی مشاغل رشد و کارآفرینی

اند در ایران روز بیستم اي است که یکی از روزهاي سال را به این نامگذاري کردههنري در صنعت و فرهنگ جوامع به اندازه

خرداد ماه هر سال روز جهانی صنایع دستی نامگذاري شده و دهه پایانی قرن بیستم از سوي سازمان ملل متحد دهه توسعه 

 به ايگونه به را جامعه سلیقه و ذوق و تمایل اصیل غیر و ماشینی تولیدات ). افزایشDosti, 2014ست (فرهنگی نام گرفته ا

 هاي صنایع دستی که بافعالیت). Pakzad, 2016( است داده سوق سنتی و اصیل طرحی با دستی صنایع تولید و تهیه سوي

تواند کاري مناسب که میعنوان راهان به شهرها شده و بهاستفاده منابع محلی و بدون هزینه، باعث عدم وابستگی روستایی

اي را نقش عمده). Walkers, 2007اختالف سطح زندگی در نواحی شهر و روستا را از طریق افزایش درآمدها کاهش دهد (

 ).Sanyang and Huang, 2008; Ruostesaari and Troberg, 2016(کنند در صنایع دستی زنان روستایی بازي می

عنوان ابزاري مناسب براي متنوع کردن اقتصاد روستایی، افزایش درآمدها، متعادل کردن سطح توان از صنایع دستی بهمی

 ,.Lee, 2007; Salarzehi et al( استفاده کردبراي دستیابی به توسعه پایدار  ،زمینهایجاد  تیزندگی روستاییان و در نها

بافی تنها هنري است که از هزاران سال پیش از تاریخ تا به امروز ادامه یافته در الیتوان گفت که ق. شاید به جرأت می)2016

پذیر نیست بلکه از ها و غیره با دیگر هنرهاي کهن مقایسههاي فنی، فراوانی فرمها، تحول روشایران نیز از نظر تنوع سبک
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تاریخ مضامین مختلفی را بیان کرده است تنها یک بیان  ازتر و ستایش انگیزتر است. این هنر که از دوران پیش ها با ارزشآن

هاي تزیینی نشان داده است و ي طرحظاهري نیست، بلکه صنعتگر در حقیقت از طریق آن دید خود را از طبیعت به وسیله

بی به ابتکارات عنوان استادان سربلند هنر فرش معرفی کرده و دستیاهمین عینیت هنرمندانه بوده است که مردم ایران را به

هاي گوناگون و زیبا و آفرینش مضامین زینتی جدید را براي وري از امکانات و طرحهاي فنی جدید و بهرهمختلف در روش

اي است از هزاران گره کوچک که به ارزنده کشور در واقع بافته» صنعت- هنر«). قالی Niazi, 2007آنان ممکن ساخته است (

هاي مصرفی قوي بر جنبهشود تا محصولی ساخته و پرداخته شود که عالوهن هنرمند نخ زده میبافاهاي قالیمدد سرپنجه

ترین صنایع و هنر بومی عنوان یکی از مهمبافی بهسازد (همان). قالیاي مطرح و متجلی میهنر را در مقیاس وسیع و گسترده

خانواده کشور ایفاء نموده است. این صنعت و هنر بومی از ایران از گذشته دور مورد توجه بوده و نقش اساسی در اقتصاد 

). در این Pakzad, 2016اند (بافی بودهدیرباز با تولید خانگی همراه بوده و زنان به عنوان بافندگان قالی از ارکان اصلی قالی

و احیاي صنایع در هماهنگی  منظور حمایتگذاري به روستاها بهدهی و بازسازي صنایع دستی و هدایت سرمایهراستا، سامان

همین دلیل شایسته ). بهAtkinson et al., 2006رود (شناختی محیط از جمله اقدامات الزم به شمار میهاي بومبا توان

است دانش بومی زنان روستایی در این زمینه شناسایی شود تا بتوان گامی اساسی در زنده نگهداشتن این هنر ارزنده و بومی 

این پژوهش با هدف کلی بازنمایی دانش بومی زنان روستایی شهرستان هفتکل در استان خوزستان انجام گردیده  برداشت لذا

 است.

  هامواد و روش

 Vanعنوان یک روش تحقیق ()، هم بهCreswell, 2007آوري اطالعات (عنوان شیوه جمعپدیدار شناسی، هم به

Manen, 1990; Moustakas, 1994یک نظریه ( عنوان) و هم بهRapport and Wainwright, 2006 مطرح است. هدف (

شوند گونه که در موقعیتی خاص توسط افراد درك میها است، آنپژوهش پدیدارشناسی، توضیح صریح و شناسایی پدیده

)Van Manen, 1990بر حسب  اي از مردم و). در واقع پدیدارشناسی به توصیف معانی یک مفهوم یا پدیده از دیدگاه عده

 Yanowa andباشد (اي از مردم میپردازد. بنابراین در پی فهم تجارب مشترك عدهتجارب زیسته آنان در آن مورد می

Schwartz-shea, 2006دنبال بازنمایی دانش بومی زنان روستایی شهرستان هفتکل و از ). با توجه به هدف تحقیق، که به

آن شد که از رویکرد کیفی با روش دست آمده طبیعی و واقعی باشند، تصمیم برهاي بهطرفی سعی بر این بود که نتیجه

 10از  شتریبا سابقه ب یبافیقال تیفعال نهیبا تجربه در زم ییشامل زنان روستا قیتحق يآمارجامعه  پدیدارشناسی انجام شود.

ارجاع  ای یها به روش گلوله برفتخاب نمونه. ان(معیار اساسی انتخاب نمونه در این پژوهش) سال در شهرستان هفتکل بودند

اضافه  یقبل يهاافتهیبه  يدیاطالعات نکته جد يآورکه ادامه جمع افتیادامه  ییبود و مصاحبه و گفت وگو تا جا يارهیزنج
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آوري جمعها از طریق مصاحبه انفرادي نیمه ساختارمند داده ).Boeije, 2009( افتیدست  ينکرد و در واقع به اشباع نظر

ها بر روي نوار کاست ضبط، ي اطالعات با رضایت نمونهدقیقه متغیر بود. کلیه 45تا  15ها از شدند. مدت زمان انجام مصاحبه

سازي و نسخه برداري گردند. اطالعات با استفاده از روش کالیزي، با انجام مراحل زیر طور کامل بر روي کاغذ پیادهسپس به

ي شرکت هاي عرصه، ابتدا به بیانات ضبط شدهي اول، پس از هر مصاحبه و ثبت یادداشتد. در مرحلهتجزیه و تحلیل شدن

کنندگان چندین بار گوش داده شد و اظهارات، کلمه به کلمه روي کاغذ نوشته و مصاحبه نوشته شده جهت درك راهبردهاي 

هاي شرکت کننده، وم، پس از مطالعه همه توصیفي دو اقدامات انجام شرکت کنندگان چند بار مطالعه شد. در مرحله

اطالعات با معنی مشخص شدند. در مرحله سوم، سعی شد تا از هر عبارت یک مفهوم که بیانگر معنی اصلی آن بود؛ استخراج 

ضوعی یا هاي موها را به دستهي چهارم، پژوهشگر، مفاهیم تدوین شده را به دقت مطالعه و بر اساس تشابه آنشود. در مرحله

هاي موضوعی بندي نمود. در مرحله پنجم، براي توصیف جامع پدیده تحت مطالعه، پژوهشگر، دستهمفاهیم اصلی دسته

تري قرار داد تا به مفاهیم اصلی دست پیدا کند. در مرحله هاي موضوعی بزرگمختلف که معانی مشابهی داشتند، را در دسته

ي پایانی، اعتبار تحت مطالعه با بیانی آشکار و بدون ابهام ارایه  شود. مرحله ششم، سعی شد تا توصیف جامعی از پدیده

  ها به صورت زیر بوده است.ها بود. پرسشبخشی با ارجاع به هر نمونه و پرسیدن درباره یافته

  بافی از نظر جوامع محلی مفهوم قالی -

   ورد نیاز در زمینه قالی بافیوسایل و ابزار کار قالی بافی م -

  همترین ابزار قالی بافی در میان جوامع محلی مروش تهیه نخ به عنوان  -

  جوامع محلی  هاي قالی در میانروش بافتن قالی و مهمترین نقش و طرح -

  رش دستبافت از ماشینیفمزایاي فرش دستبافت و نحوه تشخیص  -

  بافیانگیزه زنان روستایی از صنعت قالی -

  ن جوامع محلیاز قالی و نحوه محاسبه حق دستمزد در میامیزان درآمد قالی بافان  -

  ترین مشکالت قالی بافی در شهرستان هفتکلعمده -

 Earl(  آوري، تجزیه و تحلیل اطالعات و دریافت دانش بومی تأکید بر زبان محلی استهاي الزم جهت جمعیکی از شرط

and Babbie, 2012(کنند گاهی ترجمه کردن نادرست این واژگان به حبت می. شهرستان هتفکل اکثراْ به زبان ترکی ص

استنباط و تحلیل نادرست منجر می شود. بنایراین از آنجا که محقق میدانی در شهرستان هفتکل زندگی کرده و آشنایی 

  کاملی با فرهنگ و زبان محلی داشت لذا مشکلی در زمینه دریافت و تحلیل اطالعات وجود ندارد. 
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  وبحث نتایج

م بتدا مفهواشود. لذا در این راستا براساس سواالت تحقیق که در روش تحقیق بیان شد نتایج تحقیق ادامه ارائه میدر 

  بافی بررسی شد.قالی

  مفهوم لغوي قالی

بافند و قالی کوچک را ها و نقوش مختلف میبه معنی فرش بزرگ پرزدار است که با نخ یا پشم به رنگ 1کلمه ترکی قالین

شود که با مواد اولیه طبیعی مانند الیاف پنبه، ابریشم، کتان، گویند. فرش در بین عامه مردم به زیراندازي گفته میمیقالیچه 

شود شود. معموالْ از اصطالح فرش دستبافت براي قالی و انواع آن استفاده مییا مصنوعی به صورت دستی یا ماشینی بافته می

از نظر  شود.شود اما به عنوان فرش دستبافت در نظر گرفته نمیگرچه با دست بافته میاما گلیم و زیلو و جاجیم و پالس ا

مفهومی قالی دستبافت آنچه که به وسیله دست از تار و پود بهم بافته پرزدار تشکیل شود به طوري که نخ و پرز یا خامه با 

 یقال يتارها چله دار و فرم فرش را تشکیل دهد.هدست دور هر نخ تار گره خورده و دو انتهاي آزاد این نخ سطح رنگین نقش

 افیال نیکه ا شوند،یم هیته شمیمانند پشم، پنبه و ابر یمختلف افیو از ال باشدیها مو اساس فرش هیکه پا دهدیم لیرا تشک

رطوبت و مواد . در مقابل (حرارت، باشندیمتفاوت م يهامقاومت يخود دارا ییایمیو ش یکیزیف اتیبا توجه به خصوص

 کینمره و تعداد ال بوده و هر  يچله دارا يهانخ شودیم یمقاومت و استحکام قال شیچله موجب افزا خن ادی) تاب زییایمیش

  . رودیکار مانتخاب شده و به یها با توجه به رجشمار قالاز آن

  وسایل و ابزار کار قالی بافی 

ترین مهم ادامه به تر شود که دربافان راحتها کار براي قالیباشد تا به کمک آنمیبراي قالی بافی نیاز به وسایل و ابزاري 

  شود. ها براساس دیدگاه جوامع محلی اشاره میآن

یا دار  گیرد. دستگاهاند صورت میار قالی: بافت قالی روي دستگاه چهار چوبی که تار (چله) ها را بر آن استوار ساختهد-1

  است.  کلی دو نوعطوربه

ار به دست و این رزان اگویند بسیار ساده و االف) دار یا دستگاه زمینی (افقی):  افراد محلی به آن دار خوابیده هم می

تند تاکید داش نکته گیرد اما زنان روستایی بر اینهاي کوچک مورد استفاده قرار میواسطه کوچکی و سبکی فقط براي قالیچه

  افند.بافان ضرر دارد چون مجبورند خم شوند تا قالی ببسالمت جسم براي قالی که این نوع دار قالی از نظر

تر است و دهند این نوع دار براي قالی بافان راحتب) دستگاه یا دار عمودي (ایستاده): داري که آن را به دیوار تکیه می

                                                             
  .باشدیم یقال یمعنهب یدر زبان ترک نیقال - 1
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  تر است.نسبت به دار قبلی از نظر سالمتی ایمن

ها دسته چوبی ها پس از بافته شدن یک رج (ردیف) بعضی از شانهبراي زدن و هموار کردن سر نخ 2 شانه (دفتین):-2

هم ها به هم چسبیده شوند که کوبد تا خوب نخها رفته و پودها را میدارند اما بعضی دیگر کامالً آهنی هستند که الي چله

و شانه مانند  يفلز يالهیوس نی. دفتشودیدر پشت فرش م یکنواختیو  یها و هم باعث ظرافت و صافگره يریگيباعث بر جا

 يهابا فاصله يدارد، به صورت متواز یکم يابزار که معموالً پهنا نیا يهااست. دندانه يفلز ای یدسته چوب ياست که دارا

  . شودیوصل م یچوب ای يفلز يادسته يبر رو یقال يمتناسب، با فاصله تارها

یه قیچی اي متفاوت است گاه خمیده و گاه شبرود به شکل و اندازهاي که براي این منظور به کار میقیچی: قیچی-3

و رج گره د ای کیبعد از  یاضاف يپرزها دنیکه مخصوص بر یبافیقال یچیقها در هر رج خیاطان است. براي قیچی کردن گره

 جادیا یلمشک يکاریچیو بران تا در هنگام پرداخت و ق زیت شهیاست هم که الزم باشدیم ياز ابزار یچی. قباشدیزدن م

  .نکند

 نگشت دست همشود. که بجاي قالب از اها از قالب استفاده میالب: براي گرفتن نخ چله و گره زدن نخ بر روي چلهق-4 

 شود.شود استفاده کرد براي راحتی کار از قالب استفاده میمی

  شود.استفاده می هار نخ پس از گره خوردن روي چلهکارد: براي بریدن س-5

  روش تهیه نخ در شهرستان هفتکل

هاي تمیزي داشته باشند و روز بعد شروع به پشم چینی شورند تا پشمبراي تهیه نخ  ابتدا گوسفندان را یک روز قبل می

هایی که رنگ هم هستند کنند و بعد پشمهاي گوسفندان را جدا میپشم 3اي بنام قیچی دو کارد (چهره)کنند با وسیلهمی

ي کنند تا شکل نخ شود اما چون نخ ضعیفی است از وسیلهشروع به ریسیدن می 4اي بنام پرهکنند و با وسیلهتفکیک می

شود آن قدر الی استفاده میکشی قدهند  تا به نخ ضخیمی تبدیل شود و از این نخ براي چلهدیگري بنام دیک آن را تاب می

هند که دیگر پاره نشود و نخ ضخیم و قابل استفاده باشد. ولی براي تهیه نخ براي بافیدن قالی بعد از دبا دیک تاب می

شود و کشی دار قالی میریسیدن با پره دیگر نیاز نیست با دیک آن را تاب داد تا ضخیم شود. با نخ ضخیم دیک شروع به چله

کشی شروع کشی باید سه نفر باشند و نخ را یک بار از زیر دار و بار دیگر از روي دار رد کنند و بعد از تمام شدن چلهبراي چله

  هاي زیر و رو از هم جدا شوند.شود که نخگیرند باعث میبه سوف می

                                                             
  هاي مختلف وجود دارد.ها و جنسگویند که در اندازهشانه یا دفتین در زبان ترکی به آن کرکیت می - 2

  چنند.هاي گوسفندان را میاي است که با آن پشمکارد یا چهره وسیله دو - 3

  ریسند.هاي خام را میاي است که با آن پشمگویند وسیلهپره به زبان ترکی به آن کرمان می - 4
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نخ سنتی یا  -2کنند. میریسند و رنگ ها میخ صنعتی: نخی که کارخانهن -1شود: رنگ کردن نخ به دو صورت انجام می

بعد از  شود.یکنند که در ادامه به تشریح این فرآیند پرداخته مریسند و رنگ میمحلی: نخی که افراد با دست خودشان می

هاي مختلف، ه رنگبگذارند و مواد محلی مانند (زاگ، رنگ ها را در یک قابلمه بزرگ پر از آب جوش میریسیدن نخ، این نخ

ریزند و یبلمه مانار، پوست گردو، رونیاس، لیمو عمانی، برگ درخت بید و کاه براي رنگ زرد) به داخل قاجوهر، پوست 

د و شکل خشک شو گذارند با همانها بجوشند و رنگ بگیرند و بعد نخ را با مواد به مدت یک روز میگذارند تا مواد با نخمی

  ).1گذارند تا خشک شود (شکل دوباره می شورند و بعدرنگ کامل جذب شود و روز بعد با آب می

  

  (به طور سنتی)  : مواد مورد استفاده در رنگ کردن نخ خام1شکل 

  هاي قالی در میان جوامع محلیروش بافتن قالی و مهمترین نقش و طرح

خورد و چله میشود. گره بر دو تار ها بسته میهاي موازي بر چلهقالی در واقع مجموعه صدها هزار گره است که در رج

در گره ترکی باف نخ پشم از روي دو چله و از کناره آن به عقب برده  آن هم به دو صورت است فارسی باف و ترکی باف.

شود. اما در گره فارسی باف نخ از کناره یک چله به گردد و باکشیدن سفت میها به جلو رد میشود و سپس از داخل چلهمی

در دو سر قالی  آورد.آید و چله دوم را دور زده دوباره از میان دو چله سر بیرون میچله بیرون میعقب برده شده از فاصله دو 

شود. پس از آن تارها هاي معمولی بافته میهمیشه یک قسمت گلیم باف یا (سوف) است که در آن تار و پود به شیوه پارچه

هاي دو کناره قالی را هم به گویند. لبهآید و آن را سر ریشه می کنند تا به صورت شرابه درزنند و شانه میرا به هم گره می

سازند. غالباْ پرزهاي پشمی به صورت دوکی شکل بسته به نوع رنگ گذرانند محکم میوسیله نخ پشمی که از چند تار می

تواند عمل بافت فرش را هاي نخ رسیده و به راحتی میمورد نیاز از باال آویزان بود به طوري که دست بافنده به این دوك

بایست انجام گردد بسته به سبک بافت طبق نقشه یا حفظی انجام داد. هر گاه یک رج کامل بافته شد عمل پودکوبی قالی می

ها به یابد تا باالخره تعداد رجتواند یک یا دو پود داشته باشد. بافندگی فرش به همین صورت ادامه میهر فرش در هر رج می

هاي قالی زیاد طرح و یا نقش گردد.ده و به همان اندازه که در آغاز گلیم گردیده و در پایان فرش نیز گلیم بافی میپایان رسی
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هاي مختلفی دارند که به زبان ترکی (حوض، درناخ، پیکان، ستاره، قزل تچی و غیره) در هاي مختلف اسماست و در قومیت

ها روي کاغذ دهند و نیاز به کشیدن این طرحظی بوده و ذهنی انجام میها حفقدیم وجود داشته است. این نقش و طرح

  شطرنجی نبوده است. 

  مزایاي فرش دستبافت و نحوه تشخیص فرش دستبافت از ماشینی 

ي یرانی برازنده اهاي این هنر اراي برخوردار است و ویژگیهاي دیگر از جایگاه ویژهفرش دستباف در میان همه کفپوش

ها  ز آنرخی ابافت داراي یکسري مزایاي نسبت به فرش ماشینی دارد که باقوام شناخته شده است. فرش دست همه ملل و

  شود. مطابق دیدگاه زنان مطالعه شده اشاره می

شود و نمی رش دستبافت چون مواد تشکیل دهنده از مواد طبیعی گرفته شده به هیچ وجه از الیافت مصنوعی استفادهف -

  کند.شود مانند یک تشک عمل میجسمی می باعث سالمت

ندگی را زذت بردن از کند و امکان لهاي متنوع قالی دستبافت آرامش روحی و روانی شما را تأمین میها و رنگطرح -

  کند.فراهم می

  شود. خوردن، نور و شست و شو زیبایش دو برابر می قالی دستبافت بر اثر پا -

به  روي آن باعث گرم شدن بدن شود و شستن و خوابیدنهاي حیوانات استفاده میشمها و پفرش دستبافت از نخ -

  شود.خصوص در فصل زمستان می

گذاري است چون هر چه قدمتش بیشتر شود براي فروش قیمتش خرید فرش دستبافت هزینه نیست بلکه سرمایه -

  کند.شود و به هیچ وجه ضرر نمیبیشتر می

  ري نسبت به فرش ماشینی دارد.فرش دستبافت عمر بیشت -

از نظر  دانیم.تشخیص فرش دستبافت از فرش ماشینی کار سختی نیست در صورتی که از یکسري اطالعاتی در مورد آن ب

ین عمل خیص اهاي زیادي دارند اما نکات زیر از دیدگاه زنان روستایی مهمترین نکات کمک کننده به تشظاهري تفاوت

  هستند.

شود به اندازه که طرحی که پشت فرش ماشینی دیده میامالْ فرق دارد یکی اینکاول، پشت فرش دستبافت با ماشینی  -

  هاي دستبافت رنگارنگ نیست.  طرح پشت فرش

رش در سراسر طول ف هاي فرش دستبافتشود، در حالی که ریشههاي فرش ماشینی با دستگاه دوخته میدوم، لبه -

  باشد.گویند و از خود قالی میت که به آن تار میکشیده شده اس

  شود و قابل تشخیص است. ها دیده میسوم، پشت فرش ماشینی گره -
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جود دارد شویم که در طرح و شکل یک سمت با سمت دیگر تفاوت ومی چهارم، اگر فرش دستبافت را برگردانیم متوجه -

  شود.ت و تفاوت کمتري در پشت و رو فرش دیده نمیو یکدست نیست اما در فرش ماشینی کامالْ یکدست اس

شود و هاي مصنوعی بافته میشود در حالی که فرش ماشینی با نخهاي پشمی بافته میهاي دستی از نخپنجم فرش -

  بافت یکدستی دارد در حالی که فرش دستبافت یکدست نیست و سطح یکسانی ندارد.

    بافیانگیزه زنان روستایی از صنعت قالی

عیین تاسی و گیرد نقش زنان در عرصه خانواده بسیار اسبسیاري از محصوالت هنرهاي دستی به دست زنان انجام می

در اغلب  عالیتکننده است از آنجا که هنرهاي محلی بازتاب ذوق و سلیقه، سنن و آداب و تفکرات خاص هنرمندان است ف

ت لید محصوالزه تواي نیاز نیست و در واقع مهمترین عمل و انگییدههاي هنر هاي بومی به ابزار و وسایل چندان پیچرشته

زنان در  ري ازهنري این زنان تالش، ذوق و سلیقه و حمایت از خانواده است و زنان روستایی این منطقه همانند بسیا

هی نیز ول شود. گای هم مشغبافروستاهاي دیگر ایران باید به کارهاي سخت خانه و زندگی بپردازد و در کنار آن باید به قالی

  ائه شده است. ار 1هاي متفاوت آنان در جدول شماره باشد که انگیزهانگیزه زنان از بافت فرش در جهت برخی رسوم می

 انگیزه زنان روستایی از بافتن قالی :1جدول

  نوع انگیزه  ردیف

  دخترانبافتن قالی در جهت تهیه برخی رسوم مانند تهیه جهیزیه براي   گروه اول

  هاي زندگیهاي امرو معاش و افزایش درآمد و کمک به همسر در تامین هزینهتامین هزینه  گروه دوم

  گروه سوم
م زادگان حرم اما ردن درهدف این گروه براي نذر و نیاز کردن بود زنان روستایی معتقد بودند با بافتن قالی و پهن ک

  کنند.توانند ادا را میکه زائران بر روي آن نماز بخوانند نذر خود 

  کنند.هاي صنعتی و ماشینی از قالی دستبافت استفاده میمصارف شخصی، به جاي استفاده از قالی  گرو چهارم

  گروه پنجم
اري و انند دامدمهاي اصلی خود کردند برخی افراد از در کنار شغلبافی نگاه میاین گروه به عنوان شغل دوم به قالی

  اشد.دهند تا به عنوان شغلی مکمل در کنار فعالیت اصلی بقالی بافی هم انجام میکشاورزي و غیره 

  براي گذراندن اوقات فراغت  گروه ششم

  

  میزان درآمد قالی بافان از قالی و نحوه محاسبه حق دستمزد در میان  جوامع محلی

که کارشان چقدر میلیون درآمدشان متفاوت بوده و بسته به این 5هزار تومان تا  800بافندگان فرش دستبافت از 

ور کلی طکند. اما به اي هست درآمد هم متغیر است همچنین درآمد فرش ابریشم با فرش ساده با نخ پشمی فرق میحرفه

  شود. یشود که در ادامه به تشریح آنان پرداخته ممیمحاسبه دستمزد قالی بافی در ایران به سه طریق انجام 

  کنند.افت میکنند که پس از اتمام فرش آن را دریدستمزد توافقی: یعنی بافنده و صاحب فرش یک مبلغی توافق می

  کند.دستمزد بر اساس هر رج: یعنی بافنده براساس هر رج مبلغی دریافت می
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  کند.هر گره دستمزد دریافت می دستمزد براساس هر گره: بافنده بر اساس

تر قالی گیرند که هر مباشد که در این صورت طول و عرض قالی را میدر شهرستان هفتکل فروش قالی بصورت متري می

ست. ارش متغیر د تابلو فباشد و با توجه به ابعاهزار تومان است. اما  در فروش تابلو فرش براساس هر رج می 500تا  400بین 

ار میلیون و سیصد باشد که قیمت آن به چهگره می 600رج و هر رج  400ثال یک تابلو فرش با ابعاد متوسط شامل به طور م

ارد زیر مل مورسد. لذا در ادامه عوامل تعیین کننده قیمت فرش دستباف در شهرستان هفتکل شاو بیست هزار تومان می

  است. 

  تر است.به همین دلیل گران برداندازه: بافتن قالی بزرگتر بیشتر زمان می

  تر است.شود گرانمواد: فرش ابریشم که از نخ ابریشم بافته شده با فرشی که با نخ پشمی بافیده می

  هاي رنگ شده با مواد مصنوعی هستند.تر از فرشرنگ: فرش با رنگ طبیعی گران

  تر است.تر باشد گرانعمر فرش: هر چه فرش قدیمی

  باشد.یتر از فرش با طرح ساده مبرد و گرانتر زمان بیشتري میتر و ظریفرح پیچیدهطرح و نقش:  فرش با ط

  ترین مشکالت قالی بافی در شهرستان هفتکلعمده

 کمبود بافنده در نتیجه کمبود تولید -

 نیستند. ها بافندگان حاضر به بافت فرش با دستمزد پایینبه دلیل تورم و تحریم -

 شود.گان میهاي جسمی زیادي به بافندزیان آور است و باعث آسیب کار بافندگان سخت و -

 نداشتن امنیت شغلی -

 مشکل کمبود مکان براي دار قالی  -

افی از کپردازند و اطالعات تخصصی تخصصی، اغلب زنان به صورت تجربی به کارهاي هنري می نداشتن دانش و فنون -

 حرفه خود ندارند.

 کنند.هاي تکراري استفاده میهاي جدید از طرحیل نداشتن طرحهاي تکراري، به دلطرح -

 نداشتن بیمه -

 .اي کار خودشون را دنبال کنندکه زنان به صورت حرفههاي آموزشی براي ایننبود کالس -

  گیريبحث و نتیجه

اقتصاد تک محصولی و ریزي اقتصاد کشور بر نفت و اتکاء کامل به درآمد حاصل از صدور آن که منجر به ایجاد پایه

ریزي همه جانبه در جهت متنوع ساختن صادرات و سبک درآمدهاي ارزي غیرنفتی را پذیر گردیده است لزوم برنامهآسیب
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دهد. طی سالیان متمادي فرش دستبافت به عنوان یک کاال ممتاز صادراتی  منبعی براي جذب ارز به مورد تأکید قرار می

توان یافت که چون فرش از قدرت و رقابت ر میان صادرات غیرنفتی ایران کمتر کاالیی را میکشور بوده است و به یقین د

المللی برخوردار باشد. صنعت فرش یکی از محدود صنایعی است که به واسطه قدمت و نظیر در بازارهاي بیننسبی و گاه بی

جنبی فراوانی را نیز ایجاد نموده است. اشتغال دار بودن ضمن بکار گرفتن جمعیت کثیري بخصوص در روستاها مشاغل ریشه

ها، کم توان بار رفع بیکاريگذاري در مقیاس وسیع نیاز ندارد و میهاي صنعتی به سرمایهبه این رشته برخالف بسیاري رشته

ع شود. در هاي فصلی در روستاها و نیز رشد درآمد روستایی تا حدي در کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها موثر واقکاري

هاي دامداري و کشاورزي در رده اول و دوم قرار دارد و محصوالت دستی به ویژه قالیچه، گلیم، مناطق روستایی فعالیت

بافی ترین صنعت رایج قالیدهد. در مناطق روستایی کشور عمدهجاجیم و غیره در رده سوم اقتصادي به خود اختصاص می

ها پردازد که نهایتاْ چه تولیدات آناغت از کار کشاورزي و دامداري به تولید قالی میاست خانوارهاي روستایی در اوقات فر

براي مصارف شخصی و خانوادگی مورد استفاده قرار گیرد چه براي فروش عرضه شود اثرات بسیار مثبت و مهمی در اقتصاد 

موثري در کاهش میزان مهاجرت آنان به شهر تواند نقش روستا داشته و ضمن تأمین درآمد جنبی براي روستاییان عمالً می

اي است که به هیچ وجه داشته باشد. متاسفانه در اکثر ضریب باتفاق روستاهاي ایران درآمد حاصل از کشاورزي به گونه

تواند به تنهایی تکافوي نیازهاي خانوارهاي روستایی را نماید و چنانچه سایر مشاغل و صرف روستایی جنبی شامل نمی

ده صنایع روستایی براي تبدیل محصوالت کشاورزي و کاهش میزان ضایعات و پر کردن اوقات بیکاري پنهان و آشکار گستر

بافی و گلیم بافی به عنوان صنعت خانگی براي اوقات بیکاري افراد خانوارهاي روستایی (عمدتا زنان) استقرار مردان و نیز قالی

تامین مخارج روزمره خود راهی شهرها شده و اکثراْ با پرداختن به مشاغل کاذب نیابد خانوارهاي روستایی به ناچار براي 

گردند. صنعت قالی بافی در توسعه اقتصادي خانوارهاي روستایی نقشی در تولید نداشته و عمالً به مصرف کننده تبدیل می

کنند به عنوان یک شغل ثابت نگاه نمیتأثیر مثبتی داشته است با وجود این در وضع فعلی مردم ناحیه به صنعت قالی بافی 

دار به حساب در صورتی که صنعت قالی بافی در برابر سایر مشاغل به عنوان یک شغل بسیار خوب به ویژه براي زنان خانه

شود و این امر موجب بهبود سطح زندگی روستاییان و در نهایت توسعه آید و باعث افزایش درآمد خانوارهاي روستایی میمی

شود و از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیري می کند. لذا در این تحقیق به صورت کیفی باهدف توسعه این شغل تا میروس

ریزي توسعه تواند به برنامهبافان در شهرستان هفتکل انجام شد و ضمن معرفی این فرهنگ غنی میو شناسایی مشکالت قالی

توجه به نتایج تحقیق و مشاهدات محققین پیشنهاداتی به صورت زیر ارائه روستایی کمک شایانی نماید در این راستا با 

  شود.می

 هاي آموزشی براي زنان هنرمند بومی و آگاه کردن آنان.تشکیل کالس -
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 یدي.هاي صنایع دستی در داخل و خارج کشور براي فروش محصوالت تولایجاد نمایشگاه -

 واده.رپرست خانایجاد صندوق حمایت از تولیدکنندگان زن س -

ن ي توسعه ایبافان و ایجاد انگیزه و امید به آینده در راستات  قالیگسترش بیمه تامین اجتماعی جهت کاهش مشکال -

 شغل در میان جوامع روستایی.

 ا تامین اعتبارات کافی در نظر گرفته شود.ببافان به صورت جدي و تسهیالت حمایتی از جمله بیمه قالی -

 بافان.دیه صنف بافندگان قالی جهت پیگیري مشکالت و احقاق حقوق قالیایجاد اتحا -
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Abstract 

The general objective of this research was to analyze the Indigenous knowledge of rural women from 

Haftkel city in carpet-weaving using qualitative paradigm. The statistical population of the study 

included experienced members with over 10 years of experience in the field of carpet-weaving. Using a 

snowball sampling (chain reference), 12 subjects were selected for study, which the criterion for the 

specimen number was theoretical saturation. In this research, the concepts of carpet-weaving and its 

tools were studied from the viewpoint of the subjects. Also, the advantages and problems of carpet 

weaving were identified and their motivation in this field was investigated. In addition, the Indigenous 

knowledge of studied members on spinning was determined and ultimately, the role of carpet-weaving in 

their life and livelihood was explored. As a matter of fact, in this research, using a qualitative method, it 

was attempted to represent the indigenous knowledge of rural women in Haftkel In the field of carpet-

weaving. 

Keywords: Carpet-Weaving, Indigenous Knowledge, Rural Women, Rural Livelihood, Sustainable 

Development and Haftkel County. 


