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نقش طرح های جدید در توسعه و 
گسترش فرش دستباف ]1[

چکیده
و  مادی  صنعتی  دنیای  در  آمده  پیش  شرایط  با  امروزه 
مدپذیر، نگاه صرفاً هنری و یا زیبایی شناسی به فرش 
دستباف، نمی تواند جوابگوی این کاالی دستی و با ارزش 
باشد. نگاه صرفاً هنری و یا صرفاً تجاری، هر کدام به 
اندازه خود زیان هایی را به فرش دستباف وارد ساخته و 
می سازند. بنابراین، حفظ تعادل در بررسی این امر بسیار 

مهم است.
نگهداری بازار فرش دستباف به اندازه جنبه هنری آن حائز 
اهمیت است و به همین علت این مقاله، جایگاه طرح های 
جدید فرش در نظام بازار و نوع گرایش افراد مخاطب به 
آنها را مورد بررسی قرار داده است. امروزه سنت گرایی 
محض در طرح و نقش فرش ها و خالقیت و نوآوری 
در طرح های جدید با چالش روبرو شده است، بنابراین 

مطالعه در این زمینه برای توسعه و گسترش جایگاه فرش 
ضروری می نماید.

دریافت  اساس  بر  و  ای  کتابخانه  روش  با  مقاله  این 
اطالعات از نمونه هایی واقعی و تکمیل پرسشنامه ها به 
این نتیجه رسیده است که تحریک نیاز در مخاطبان به 
واسطه طرح های جدید و همچنین تبلیغات مؤثر، تقاضا 
ایجاد مي کند و در نتیجه بازار، سفارش جدید طرح به 
هنرمندان می دهد تا طر ح جدیدتری را وارد بازار کنند، 
بنابراین طرح های جدید و استفاده از خالقیت در طرح 
فرش باعث استقبال  مصرف کنندگان و توسعه مصرف 

فرش دستباف، خواهد شد.

نوآوری،  دستباف،  فرش  طراحی  کلیدي:  واژه هاي 
خالقیت، نظام بازار 



فصلنامه 
علمی_ پژوهشی 
انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 17
پاییز 1389

12

مقدمه            
فرش، پیوند عمیقی با مردم ایران دارد و بخشی از هویت 
فرهنگی و اجتماعی مردمان ایران زمین است که به عنوان 
یک میراث گرانقدر از گذشته های دور به یادگار مانده و 
یکی از محصوالتی است که چه به صورت کهنه و چه 
به صورت فرش های گرانبها و زربافت در زندگی تمام 
ایرانیان جایگاه ویژه ای داشته و دارد. به سخنی دیگر، 
فرش نشان دهنده تجسمی زنده از فرهنگ و هنر ایران در 
ادوار مختلف تاریخ است که در هر دوره با طرح و نقش 
جدیدی نمایان شده است؛ گاه با نقوش هندسی، گاه کهن 
و گاه با نقوش دوار و جدید به عرصه ظهور رسیده است 
و همین باعث زنده ماندن و توسعه و گسترش آن شده 
است. گفتنی است در هر دوره ای ابتدا نقوش جدید با 
چالش روبرو شده است و اگر نحوه عمل صحیح بوده، 
سرانجام مورد پذیرش همگان واقع شده است. در این 
زمینه پایان نامه ای با عنوان »موانع نوآوری و تحول در 
طراحی فرش ایران« توسط حسین یعقوب جبلی )1385( 

انجام شده است. 
در  داده  رخ  های  دگرگونی  دیگر  همانند  فرش  امروزه 
زندگی، از نظر طرح، رنگ، نحوه بافت و رنگرزی تغییراتی 
را پذیرفته است و نه تنها نمی توان جلودار این تحوالت 
بود بلکه پذیرفتن مسائل و تحوالت جدید، باعث قبول 
و  نو می گردد  بروز خالقیت های  و  ایده های جدید 
سرانجام به توسعه و گسترش فرش دستباف می انجامد.  
هدف این تحقیق، شناسایی جایگاه طرح های جدید فرش 
در نظام بازار و نوع گرایش افراد مخاطب نسبت به آنها 

است و به دنبال یافتن جواب پرسش هاي زیر است.
1- طرح های جدید در مقایسه با طرح های کهن در 
برخوردارند ؟  جایگاهی  چه  از  دستباف،  فرش  بازار 
رنگ های جدید در این طرح ها چه جایگاهی دارند؟                     

2- تابلو فرش ها و الگوهای نامتقارن طراحی و بافت 
فرش در چه جایگاهی قرار دارند؟

به تعریف نوآوری و اهمیت آن  ابتدا  به همین منظور، 
پرداخته شده و نوآوری های صورت گرفته در فرش ها 
درچند دهة اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در پی آن 
به تحلیل تحقیقات میدانی صورت گرفته، پرداخته شده و 

در نهایت، نتیجه گیری ها بیان شده است. 
های  نمونه  از  اطالعات  دریافت  اساس  بر  تحقیق  این 
واقعی و تکمیل پرسشنامه های تهیه شده توسط پرسشگر 
صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های کمی با 
استفاده از روش های آماری و نرم افزارهای Excel  و 

SPSS14  به انجام رسیده است.

 نمودار فرآيند تحقيق و مکانيزم استنتاج

 اهمیت نوآوری در طرح فرش دستباف
دیدگاه  تغییر  کنوني موجب  در جوامع  توسعه  و  تغییر 
زیبایی شناسی انسان امروز شده است. این مسئله باعث 
شده طرح های جدید، جایگزین سنت و هنرهای سنتی 
شوند. مسئله دیگر جهانی شدن است؛ این تحوالت باعث 
لزوم تغییراتی در تولید فرش دستباف به خصوص در 
زمینه طرح و رنگ شده است. جهانی شدن موجب شده 
سالیق انسان ها در سطح جهانی مورد بحث قرار گیرد، 
اینجاست که نوآوری در طرح و رنگ ها الزامی به نظر می 
رسد و باید تأکید بیشتر بر انجام آن صورت بگیرد تا بتوان 

پاسخگوی نیازهای گروه هدف بود.
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ابتدا بهتر است منظور از نوآوری و ابداع در طرح و رنگ 
فرش ها تعریف گردد. ابداع و نوآوری در مقوله طرح و 
نقش فرش آن است که طرح و یا نقشمایه ای و تناسبی 
تهیه شود که نمونة مشابهی قبل از آن وجود نداشته باشد. 
الزم به تأکید است که نوآوری قابل ذکر و مؤثر آن است 
که در قلمرو طرح و رنگ فرش ایران، مسیری تازه ایجاد 
کند و با اینکه ریشه در بطن و قلمرو طرح و رنگ فرش 
ایران دارد، جایگاهي مشخص به خود اختصاص دهد و 
شاخه هایی بر دامن این قلمرو بگستراند، به نحوی که 
خود زمینه بازنگری و الهام طرح های دیگر شود. )نکویی، 

)445 :1386
   حرکت هایی به سمت ابداع و نوآوری در زمینه نحوه 
اما  است  گرفته  فرش صورت   ... و  رنگ  بافت، طرح، 

بسیاری از این ابداعات دچار اشکال هستند. 
در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته است، از جمله می 
توان به توفیقی )1386( و نکویی )1386(، اشاره کرد که 
به خوبی به اشکاالت این نوآوری ها اشاره کرده اند. این 
گونه طرح ها که روانه بازار شده اند و از هیچ گونه اصالت 
پایداری برخوردار نیستند، باعث شده کارهایی در سطح 
پایین، تولید و روانه بازار شود، در صورتی که اگر نوآوری 
با اصالت و یا با برنامه ریزی بازاریابی صورت بگیرد، باعث 

موفقیت آن طرح و ایجاد ابداعاتی تأثیرگذار می گردد. 
   فرش همانند دیگر کاالهای جامعه نمی تواند مستقل 
از بازار، رقابت، تبلیغات تجاری و مدهای مصنوعي ایجاد 
شده و به سرعت تغییر یابنده باشد )توفیقی، 1386: 465(، 
بنابراین نوآوری در طرح ها ضروری می نماید، چرا که 
فرار از سنت در جامعه های امروز و جهانی شدن از سوی 
دیگر، موجب تمایل افراد به فرار از جوامع سنتی و از بین 
رفتن بسیاری از صنایع دستی از جمله فرش شده است. 
بنابراین در مقابل  تغییرات فرهنگی صورت گرفته، باید 

این مسئله را جدی گرفت و تدبیری تازه اندیشید.
   امروزه بحث بر سر سنت گرایی و طرح های مدرن و 
جدید بسیار است. گروهی تأکید صرف بر سنت گرایی در 
طرح فرش ها می کنند و معتقدند اگر پا را فراتر از نقوش 
سنتی گذاشت، به خطا رفته و صدمات جبران ناپذیری به 
فرش وارد خواهد شد. گروهی دیگر به طرفداری از طرح  
های جدید و نوآوری های بکر می پردازند. اینجا بحث بر 
سر این نیست که حق با کدام گروه است اما از آنجایی که 
فرش دستباف یک کاالی هنریـ  صنعتی است و یک هنر، 
زمانی زنده می ماند که تغییر و تحول داشته باشد، بنابراین 
برای رشد این کاال تحول و نوآوری الزم و ضروری است. 
دکتر آیت -اللهی در این زمینه می نویسد: »سنت و هنر هر 
دو امر اجتماعی و فرهنگی هستند که یکی ثابت و تغییر 
و تحول ناپذیر است و دیگری بر خالف، همیشه در حال 
تغییر و تحول و ایجاد آثاری متنوع می باشد و اگر که هنر 
نیز بدون تغییر و تحول باقی بماند در دام تقلید و تکرار 

فرو می رود و دیگر آن را نمی توان هنر نامید.
 آیا اگر طرح و رنگ دگرگون شوند، فرش دیگر فرش 
نیست و فرش ایران مال ایران نیست؟ آیا اگر اندازه ها، چه 
در تناسبات فرش ها و چه در نسبت های آذینه ها و آرایه 
های آنها تغییر کنند، فاجعه ای به وجود می آید اگر آری 
پس چرا در گذشته این  چنین نشده است و آن همه تنوع 
و خالقیت در آنها پدید آمده است«. )آیت اللهی، 1385: 
8-6( بنابراین برای اینکه یک کاالی هنریـ  صنعتی بتواند 
پاسخگوی زمانه خویش باشد، باید دچار تحول شود تا 

قادر به رفع نیازها و خواسته های مخاطبان خود باشد. 

طرح های جدید
 چند دهه ای است که شاهد تحوالتی در نحوه تولید و 
طرح فرش های دستباف هستیم که برخی از این تکنیک 
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ها و طرح ها قابلیت گسترش ندارند. 
از جمله تحوالتی که در نحوه تولید فرش ها دیده می 
شود، می توان به قالی های سه بعدی )حجم بافی( ]2[ 
به عنوان  به هیچ وجه  بافته  این نوع دست  اشاره کرد. 
نوآوری تحول آفرین و فراگیر در قالی ایران محسوب نمی 
شود، چرا که کاربرد آن بسیار کم و دامنه تولید آن منوط 
به بافت اشیا به صورت سلیقه ای و به تعداد کم است. 

)تصویر شماره 1( 
دوم، قالی های نقش برجسته که تا حدی همانند قالی های 
حجم بافی هستند و به عنوان تابلو مورد استفاده قرار می 
گیرند. این نوع از دستبافته ها در حد گسترده جواب گو 
نیستند؛ البته برخی از این گونه فرش ها برجستگی بسیار 
کمی تنها در کنار گل ها یا حاشیه ها دارند که جلوه جالبی 
به فرش داده و با استقبال روبرو بوده است و منظور در 

اینجا این گروه از فرش ها نیست .
نوآوری های دیگری که در طرح فرش ها صورت گرفته 

به این صورت است که برخی از نقوش فرش نیز طراحی 
شده اند، به طوری که چندین نقش در یکدیگر تلفیق شده 
اند؛ چنان که گویی یک فرش در فرش دیگر بافته شده 
است. تعداد این فرش ها کم است. از جمله این آثار می 
توان به طرح های رسام     عرب زاده اشاره کرد. برخی از 
این تولیدی ها روشی دیگر را اتخاذ کرده و از فرش-های 
قدیمی و کهنه، طرحی جدید و مدرن را طراحی کرده اند، 
به طوری که تکه های مختلف از فرش های گوناگون را 
با ترکیب بندی های مختلف به شکل چسبانه به یکدیگر 

متصل کرده اند. )تصویر شماره 2( 
   گروه دیگر، تک چهره ها و تصویر های واقع گرا می 
باشند که به شکل تابلو فرش هستند و در قرن-های اخیر 
باب شده و یک نوع متمایز از طرح فرش ها هستند. قالی 
های تابلویی و تابلو فرش ها از جمله تولیداتی هستند که 
در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. برخی 
از تابلو فرش ها ادامه جریان رواج قالی های تصویری و 

 تصوير شماره 2- نمونه ای از فرش  كوالژ شده )مأخذ: نگارندگان( تصوير شماره 1- نمونه ای از حجم بافی در مركز ملی فرش )مأخذ: نگارندگان(



فصلنامه 
علمی_ پژوهشی 

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 17
پاییز 1389

15

یا تصویربافی در فرش ایران محسوب می شوند، مانند 
قالیچه-های شیری فارس و یا تصاویر شاهان که بیشتر 
این تصاویر به شکل ذهنی باف بوده است و کم کم رو 
به زوال گذاشت. در قرن نوزده، پیشرفت در تکنیک بافت 
باعث شد تک چهره های فریبنده و زیبایی که بیشتر از 
روی عکس ها بودند، در طرح فرش ها باب شود. در بین 
جنگ جهانی دوم که آلمان بر ایران مسلط شده بود، تک 
چهره  هیتلر در کارگاهی در تبریز بافته شد و بعد طرح 
های حیوانی و گیاهی و تصویرهایی از شاهنامه متداول 
شد. )Izmidlian,1977:16( اما امروزه برخی از این تابلو 
فرش ها تقلید جزء به جزء از تصویر نقاشی های اروپایی، 
مناظر عکاسی و یا  تک چهره های بدون محتوا هستند    
)و هیچ معنایی را تداعی نمی کنند(. این گونه نوآوری ها 
و تولیدات نه تنها به رشد فرش دستباف کمکی نمی کنند، 
بلکه در جهت عکس آن موجب از بین رفتن ارزش های 
اصیل آن می شوند، چرا که ذات طرح های ایرانی دور از 
واقع گرا بوده و همیشه انتزاعی بوده است. در حالي که 
جهان غرب بعد از قرن ها و پشت سر گذاشتن سبک 
های مختلف، به انتزاع گرایی رسید، ایرانی این خصلت 
هنری را همیشه به همراه داشته است اما اکنون بازگشتی به 
چند قرن گذشته اروپا دارد و این روند را به دلیل استقبال 
مصرف کنندگان ادامه می دهد. به دلیل فروش خوب این 
کاالها هر روز به تعداد تولیدکنندگان تابلو فرش ها افزوده 
می شود و این امر در یک نگاه از نظر اقتصادی و تولید 
آنها مفید است، چرا که بخش زیادی از آنها صادر و با 
فروش آنها ارز وارد ایران می شود و این مسئله با بازار 
اقتصادی امروز که در تالش است به هر نحوی کسب 
درآمد داشته باشد و برای تولید خود مصرف کننده ای 
ایجاد کند، هماهنگی دارد. اما از نگاه دیگر، این چنین 
تولیداتی به اصالت و فرهنگ ایرانی صدمه وارد می کنند. 

در این آثار هیچ گونه ردپایی از دخل و تصرف طراح و 
یا بافنده مشاهده نمی شود و فقط در تابلو فرش مواد و 
فن بازنمایی آن تصویر متفاوت شده است و این حرکت 
را نمی توان نوآوری در طرح و نقش فرش دانست، بلکه 
نوآوری در فن بازنمایی و ارائه  تصویر است. )نکویی، 
1386: 438( در کنار تمامی تابلو فرش ها، تابلوهای »و 
ان یکاد« نیز طراحی و بافته شده اند. در این گونه تابلوها 
تنوعاتی در نوع خط و نقوش زمینه و رنگ آنها دیده می 
شود که از نقوش سنتی نیز تا حدی استفاده شده است. 
درباره  این گروه از تابلو فرش ها جای مطالعه و بررسی 

وجود دارد.
   گروهی دیگر از طرح فرش ها وجود دارد که از طرح و 
رنگ فرش های عشایری و گبه ها تأثیر پذیرفته اند و برخی 
دیگر تلفیقی از نقوش ساده گبه و طرح های امروزی، 
)تصویر3(  هستند.  باهاوس  مدرسه  های  فرش  همانند 
در مصاحبه هایی که با برخی از فروشندگان درباره این 
گونه طرح ها صورت گرفت، تا حدی از استقبال مشتریان 
اظهار رضایت می کردند و معتقد بودند فروش این طرح 
ها با افزایش روبرو خواهد بود. اما باید توجه داشت که 
چنین نوآوری هایی که اکثر آنها با رایانه انجام می شود، 
مخاطبان موقت به همراه دارد؛ چرا که مسئلة اعتقادات 
اساطیری و مذهبی در این نقوش دیده نمی شود. از طرف 
دیگر، تولید انبوه این طرح ها  با رایانه، باعث شده حضور 
انسان به عنوان فاعل، کمرنگ گردد. مونتاژها و تکثیرها 
ی مکانیکی به جای ارائه کارهای هویت مند و خالق، به 
تولید آثار عامه پسند و تکراری منجر شده و جنبه هنری 
فرش به عنوان آمیز ه ای از هنرـ صنعت، تضعیف شده 

است. )توفیقی،1386: 470(
   با تمام چالش هایی که پیش روی طرح های امروزی 
وجود دارد، باید با آگاهی، دست به نوآوری  و ابداع زد، 
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زیرا مخاطبان خواهان طرح های جدیدند و از دیدن طرح 
های تکراری که همه ساله در مراکز خرید و نمایشگاه 
ها شاهد آنها هستند، خسته شده اند. عالوه بر آن نقش 
آذین گری بسیار مهم شده است و به دنبال فرش هایی 
می گردند که با وسایل خانه های خود هماهنگی داشته 
باشند، چرا که مصرف مبل در ایران نسبت به چند دهه 
گذشته رواج بیشتری یافته است. طبق نظرسنجی انجام 
شده، اطالعاتی درباره بازار مصرف کنندگان در پنج شهر 
شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز و تهران گردآوری شده است 
مبلمان و فرش در منزل  از  استفاده  به میزان  که در آن 
پرداخته شده است. بیش از 90 درصد از پاسخگویان در 
شهرهای تهران، اصفهان و شیراز از مبلمان به عنوان کاالی 
جانشین فرش استفاده  می کنند. این آمار درمورد شهرهای 
تبریز و مشهد به ترتیب نزدیک به 79 و 68 درصد برآورده 
شده است. )ماراالنی، 1387: 57( بنابراین عالوه بر رقابتی 
که بین فرش و مبلمان صورت گرفته است، باید آگاهانه 

دست به هماهنگی بین طرح های این دو کاال زد.

بازار داخلی و خارجی فرش دستباف
از  بودن  فرد  به  منحصر  به جهت  ایران  دستباف  فرش 
نظر کیفیت، طرح و رنگ در بازارهای جهانی از شهرت 
بسزایی برخوردار است. در طول چند دهه اخیر، سهم 
ایران از بازار جهانی با چالش روبه رو شده است. مقدار 
صادرات در ایران از سال 1351 تا1389 در جدول شماره 
دهه  این چهار  در  آن  تا وضعیت  است  ارائه شده   )1(
مشاهده شود. همان گونه که جدول نشان می دهد، نزدیک 
به دو دهه است که با کاهش صادرات فرش روبرو هستیم 
و این البته تا حدی مربوط به کاهش منفی تقاضای جهانی 
است. کاهش تقاضای جهانی فرش، دالیل مختلفی دارد 
و یکی از آن دالیل، صنعتی شدن جوامع است که به دلیل 
پیشرفت این فن، تولید تمامی زمینه های هنرهای سنتی و 
دستی به چالش کشیده شده است. اما مهم تر از آن تولید 

نامرغوب فرش های دستباف است. )جدول شماره1(
شناخت فرهنگ و تغییر سلیقه هر نسل و ایجاد طرح 
هایی جدید و متنوع که با اصالت همراه باشد، در شکل 
گیری روندی مثبت برای توسعه و بهبود فرش دستباف 
در بازارهای داخلی و خارجی، نقش مهمی خواهد داشت.
   بازار داخلی فرش دستباف نیز به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم و ورود سایر کف پوش های صنعتی با قیمت 
پایین تر، وضعیت مناسبی ندارد. بسیاری از فروشندگان 
فرش دستباف از وضعیت بازار اقتصادی در ایران اظهار 
نارضایتی می کنند. تغییر ارزش ها در زندگی ایرانیان که به 
همراه آن تغییر آذین گری منازل را به همراه داشته است، 
تدبیری اساسی را براي هماهنگی میان آذین گری و طرح 
فرش  ها مي طلبد. در مرداد ماه سال 1387، نمایشگاه 
تخصصی فرش دستباف و چیدمان مبلمان امروزی در 
کرج برگزار شد. برگزاری چنین نمایشگاه ها و همایش 

هایی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.  تصوير 3- نمونه ای ازفرش دستباف با طرح و رنگ جديد، نمايشگاه فرش 
دستباف1390)نگارندگان(
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بازار اقتصادی و اهمیت تبلیغات
 در دوران توسعة فناوری های صنعتی و همراه با ورود 
کاالهای  سمت  به  کنندگان  مصرف  جدید،  کاالهای 
جدیدتر رفته اند. امروزه فرش های ماشینی و مبلمان، 
جانشین فرش های دستباف شده اند و به همین ترتیب 
واقع  در  است.  آمده  وجود  به  کاالها  این  بین  رقابتی 
تولیدکنندگان یک محصول، مثاًل فرش دستباف تنها با 
یکدیگر رقابت نمی کنند بلکه با سایر بخش های تولیدی 
نیز مانند فرش-های ماشینی و مبلمان نیز رقابت دارند؛ 

به این ترتیب که همه عرضه کنندگان کاال و خدمات در 
نهایت برای وجوه )بودجه( مصرف کنندگان، رقابت می 
کنند. )لش، 1379 :25( در اینجاست که تولیدکنندگان در 
شرایط رقابت از تقاضا و خواسته های گروه های مخاطب 

خود تبعیت کنند. 
بنابراین مجبورند خواسته های مشتریان را در خصوص 
کیفیت خوب و قیمت های نسبتاً ارزان، برآورده نمایند و 
این مصرف کننده است که تعیین می کند چه چیز تولید 

شود. )همان، 24(

)www.incc.ir جدول شماره 1- آمار صادرات فرش دستباف )اطالعات گمرگ و مركز ملی فرش ايران

نمودار جدول شماره1، ارزش صادرات بر اساس ارزش ميليون دالر  )مأخذ: نگارندگان(

وزن )هزار سال
تن(

ارزش 
)میلیون 
دالری(

وزن )هزار سال
تن(

ارزش 
)میلیون 
دالری(

وزن )هزار سال
تن(

ارزش 
)میلیون 
دالری(

وزن )هزار سال
تن(

ارزش 
)میلیون 
دالری(

135114,66813611671371141105,6138120,9535

135211,671,21362288,9137228,91384138220,4537,4

13536,5380,31363389,8137336,22132,9138320,5497,9

135414,210613645115,1137426981,1138416,2461,2

13556,894,5136511356137521,4642,5138514,8436,1

13565,982,8136614482,1137623,7635,7138610,7398,1

13575,583,913678,3308,8137721,9570,113877,7418

13587,6408,913689344,7137826,3689,613887,9494,8

13595,5425,1136911,3509,1137925,664413898,2555,6

13602,1149,4137015,51161,2138022,5537,2
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   عرضه کنندگان تنها سعی می کنند که با استفاده از 
تبلیغات بر خواسته های مصرف کنندگان تأثیر بگذارند 
و تقاضا برای محصوالت یک مؤسسه را افزایش دهند. 
همچنین می توانند از طریق تبلیغات، در انسان ها نیازهای 
مصنوعی ایجاد کنند. هم در این زمینه که انسان ها در 
نیاز«  »تولید  یعنی  بکنند  نیاز  مورد چه کاالیی احساس 
و از آنجا که انسان ها همواره در پی ارضای نیاز خود 
هستند و ارضای نیاز، مهمترین انگیزه و محرک زندگانی 
و رفتار است، در نتیجه احساس نیاز در گروه های هدف 
و مصرف کننده ایجاد می شود. انسان ها در این مرحله 
به جایی می رسند که می پندارند خودشان یک کاال را 
دوست دارند و به قول دیوید ریزمان ]3[ نمی فهمند که 
چگونه از راه دور، بازرسی می شوند و چگونه این نیازها 
به آنها تزریق شده است. )رفیع پور، 1387: 61( به همین 
شکل این افراد روانه بازار مي شوند و تقاضا ایجاد می شود 
و بعد از اینکه تقاضا ایجاد شد، کاال به فروش می رسد. به 
طور خالصه، برای فروش کاال، تقاضا الزم است و برای 
تقاضا، احساس نیاز. آقای رفیع پور این روند را به شکل 

نمودار خطی نمایش داده اند.
 نمودار الگوی نيازمندی )رفيع پور،1387، 62(

   برای آنکه نیازهای به وجود آمده در شخص، انگیزه 
قوی برای تقاضا و خرید اجناس مورد نظر را ایجاد کند، 
تحریک نیاز به احترام و خودنمایی بسیار مهم است؛ به 
طوری که انسان ها نیاز  به احترام خود را از طریق نمایش 
کاالهای خریداری کرده به دست  آورند، کاالهایی را که 
در واقع نمی خواسته اند، اما از طریق تبلیغات و مسابقه 
ها در آنها تحریک و به نیاز تبدیل شده  است. )همان(       
بی شک تبلیغات تجاری با هدف معرفی کاال و خدمات 
از ضرورت های عصر حاضر به شمار می روند. رسانه 
ها و تبلیغات بازرگانی و همچنین ابزارهای بازاریابی در 
مردم احساس نیاز کاذب به کاالهایی را که واقعاً به آنها 
نیاز ندارند، به وجود مي آورند و مردم را به سمت خرید 

آن کاال سوق می دهند. )کرباسیان، 1390(
   پرسشنامه هایی که به این منظور پر شده اند، نشان دهنده 
این است که طرح های جدید باعث توسعه فروش این 
کاال شده است و مخاطبان با دیدن طرح های جدید بیشتر 
تحریک به خرید شده-اند. پس حضور هنرمند در اینجا 
برای ابداع و نوآوری طرح های جدیدتر الزامی می نماید. 

آزمون و تحلیل داده ها
این  به  گرفته  پژوهش صورت  این  برای  که  تحقیقاتی 

تعداد 
مغازه ها

1380138113821383138413851386138713881389

1214207198193201212232219198203
2225216214209217226241227213210
3221212208205209218237222208206
4259253248235244256268248234212
5208193185189194221235238229207

میانگین 
فروش

225,4216,2210,6206,2213226,6242,6230,8216,4207,6

جدول شماره 2- تعداد فروش فرش های گروه اول )نگارندگان(                             
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شکل است که پنج مغازه به عنوان نمونه از  بازار خیام 
انتخاب شدند و آمار تعداد فروش طرح های جدیدی 
که از سال 1380 به بعد تولید کرده اند، مورد بررسی قرار 

گرفته است.
   در زمینه ارتباط ورود طرح های جدید به بازار و میزان 
استقبال مصرف کنندگان از سال 1380 تا 1389 ، نتایج 

تحقیقات به شکل جداول و نمودارهای زیر ارائه شده 
اند. در مکان هایی که از عالمت »ـ« استفاده شده، منظور 
این است که آن طرح هنوز در آن سال ها وارد بازار نشده 
است. فرش گروه اول از طرح های سنتی و استفاده از 
رنگ های جدید بافته شده اند و گروه های دیگر طرح 

هایی با نوآوری های جدیدتر  هستند.

جدول شماره 3- تعداد فروش فرش های گروه دوم )نگارندگان(

جدول شماره 4- تعداد فروش فرش  های گروه سوم )نگارندگان( 

تعداد 
مغازه ها

1380138113821383138413851386138713881389

15323146120000
2311672100000
36230175211000
486432214611000
5341892121101

میانگین 
فروش

53,22613,85,82,21,2.60,200,2

تعداد 
مغازه ها

1380138113821383138413851386138713881389

1--58231631100
2--39201151100
3--69381521100
4--95422493110
5--41221340000

میانگین 
فروش

==60,42915,84,61,20,80,20
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   فرش های با طرح کهن )تصویر4(، بین چهار طرح 
انتخابی از جمله طرح ها یی می باشد که بازار خود را 
در این ده سال حفظ کرده است. این گروه، طرح هایی 
هستند سنتی و کهن که در تعداد رنگ های آنها تنوع به 

وجود آمده است. 
هر چه به جلو پیش می رویم، طرح های جدیدتری که 

وارد بازار می شوند، عمر کوتاه تری از بازار را به خود 
اختصاص می دهند. یک دلیل این امر می تواند تنوع طلبی 

مخاطبان هر نسل جدید نسبت به نسل قبل تر باشد. 
برای مشاهده دقیق تر تغییرات خرید مصرف کنندگان، 
میانگین اطالعات جدول های باال به شکل نمودار نشان 

داده شده است.

جدول شماره 5- تعداد فروش فرش های گروه چهارم )نگارندگان(

تعداد 
مغازه ها

1380138113821383138413851386138713881389

1-----64311452
2-----46281641
3-----69352172
4-----954823114
5-----49271332

میانگین 
فروش

=====64,633,817,462,2

 تصوير شماره 5- نمونه ای از فرش گروه سوم )مأخذ: نگارندگان( تصوير شماره 4- نمونه ای از فرش گروه اول )مأخذ: نگارندگان(
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   با توجه به نتایج جدول ها و نمودارها مشاهده می 
شود که طرح های جدید که ابتدا وارد بازار می-شوند، با 
استقبال خیلی خوبی مواجه می شوند و بعد سیر نزولی 
را طی می کنند؛ طرح های گروه دوم و سوم و چهارم به 
خوبی نمایانگر این مسئله هستند، یعنی وقتی برای اولین 
بار وارد بازار می شوند با استقبال خوبی روبرو می شوند 
و سهم باالتری از بازار را به خود اختصاص می دهند و 
بعد از گذشت چندین سال، بازار آن طرح به طور کلی 
از بین می رود. این نتایج به دالیل مختلفی بستگی دارد: 
اول اینکه تنوع طلبی مخاطبان را نشان می دهد که از دیدن 
طرح های تکراری خسته می شوند و این نیاز انسان است 
که طرح های جدیدتر را می پسندد و مشاهده طرح های 

جدید، وی را به خرید آن کاال ترغیب می کند. اما آنچه در 
این قسمت جلب توجه می کند، طرح گروه اول است. 
این طرح-ها بیشترین فروش را نسبت به طرح های دیگر 
این  از  که  دیگري  نکته  است.  داده  اختصاص  خود  به 
تحقیقات می توان به دست آورد این است که نوآوری 
ها اگر صحیح باشند، برای چندین سال متوالی می توان 
بازار را حفظ کرد. اما طرح های جدید که مخاطبان کمتر 
و موقتی تری دارند، باید تولید آنها را خیلی سریع متوقف 
کرد. این مسئله به این معنا نیست که نباید طرح های 
جدید تولید کرد، بلکه طرح های جدید، مخاطب دارند و 
این گروه طرح ها بازار جدیدی ایجاد می کنند که هدف 
این مقاله، همین ایجاد بازار جدید برای توسعه کاربرد 

نمودار جدول شماره 2 )نگارندگان(

نمودار جدول شماره 4 )نگارندگان(

نمودار جدول شماره 3 )نگارندگان(

نمودار جدول شماره 5 )نگارندگان(
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فرش دستباف است اما به دلیل اینکه کسانی که این گروه 
فرش هاي با طرح جدید را خریداری می کنند، به فکر 
هماهنگی آن با سایر آذین گری هاي  منزل خود هستند و از 
طرفی دیگر این گروه همیشه به دنبال تازه ترین  طرح ها 
در بازار می گردند، بنابراین تنوع طرح ها باید افزایش یابد.   
   در قسمتي که در پي خواهد آمد، نتایج تحقیقات از میزان 
فروش تابلو فرش های »و ان یکاد« با نقوش مختلف به 

نمایش درآمده است. 
تابلو فرش های جدید همانند فرش های دستباف بعد از 
آنکه با استقبال زیاد روبرو می شوند، در سال های بعد 
دچار روند نزولی تقاضا از طرف متقاضیان آن طرح ها 
می شوند و تولیدکنندگان باید این مسئله را مد نظر داشته 
باشند و برنامه ریزی تولیدی خود را بر اساس آن هماهنگ 

کنند. 

جدول شماره 6- تابلو فرش های گروه اول )نگارندگان(

جدول شماره 7- تابلو فرش های گروه دوم )نگارندگان(

تعداد 
مغازه ها

1380138113821383138413851386138713881389

111482712511000
21329158310000
322582712511000
4247339211352100
51231167210100

میانگین 
فروش

16,447,824,8125,61,80,80,400

 تعداد 
مغازه ها

1380138113821383138413851386138713881389

1-653214721100
2-442713631000
3-733817952110
4-9247251672101
5-512814521000

میانگین 
فروش

=6534,416,68,63,81,40,60,20,2
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جدول شماره 8- تابلو فرش های گروه سوم )نگارندگان(

جدول شماره 9- تابلو فرش های گروه چهارم )نگارندگان(

تعداد 
مغازه ها

1380138113821383138413851386138713881389

1-2458281693111
2-2743251372100
3-29703822125211
4-40864427157210
5-2047231252110

میانگین 
فروش

=2860,831,6189,63,81,40,80,4

تعداد 
مغازه ها

1380138113821383138413851386138713881389

1--216134165110
2--154627147110
3--247533218301
4--38104513613420
5--165423129210

میانگین 
فروش

==22,86833,619,88,42,210,2

نمودار جدول شماره 7 )نگارندگان(نمودار جدول شماره 6 )نگارندگان(
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با آمار و ارقامی که از این پرسشنامه  ها به دست آمده 
است، مشاهده می شود که خرید تابلو فرش -های »و 
ان یکاد« با توجه به مذهبی بودن موضوع آنها و از طرفی 
دیگر تلفیق آنها با نقوش سنتی، به عنوان یک کاالی تزیینی 
در کشور با فروش خوبی مواجه است و با حفظ نکاتی 
در تولید آنها تا حدی می توان وضعیت اشتغال در ایران 
را حفظ کرد، چرا که یکی از دالیل مهم توجه به صنایع 
دستی، ایجاد اشتغال است؛ همان گونه که در بسیاری از 
مقاالت از جمله دالیلی که برای حفظ جایگاه و توسعه 

صنایع دستی اشاره شده است این موضوع است. ]4[

نتیجه گیری
مطالعات صورت گرفته نشان دهنده آن است که مدل 
به  نیاز   )3 )شماره  نیازمندی  نمودار  به  مربوط  خطی 
بازنگری دارد و الزم است عناصر دخیل فرآیند تولید و 
بهره برداری از آثار هنری به آن افزوده شود. اگر نمودار 
باالیي را بسط دهیم و آن را دربارة آثار هنری و صنایع 
دستی بررسی کنیم، به نمودار دایره ای تبدیل می شود. 
یعنی  بگنجانیم،  را  هنرمند  باید حضور  نمودار  این  در 
زمانی که یک هنرمند محصولی را وارد بازار هنری کرد، 
جامعه از طریق ارزش  و هنجارها می تواند آن محصول 

نمودار جدول شماره 9 )نگارندگان(نمودار جدول شماره 8 )نگارندگان(

 تصوير شماره 7- تابلو فرش گروه دوم )مأخذ: نگارندگان( تصوير شماره 6- تابلو فرش گروه اول )مأخذ: نگارندگان(
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را  کنترل کند و جامعه با کنترل مصرف می تواند کنترل 
رقابت به نفع فرهنگ بومی و ملی کند تا توسعه مصرف 
یک سری از آثار خاص همانند صنایع دستی را که نشان 
دهنده  اصالت ایرانی است، بسط دهد. در این قسمت 
تبلیغات آغاز می شود. تبلیغات، تأثیر بسیاری بر مخاطب 
دارد و احساس نیاز را در مخاطب برمی انگیزاند و از 
طرفی دیگر می تواند کاالهایی را به همراه کارکرد آنها 
معرفی کند. در این قسمت ایجاد تقاضا می شود و این 
با زخورد، بازاری ایجاد می کند و باعث سفارش جدید 
می شود، چرا که باید مدام طرح های جدید وارد شود تا 
مخاطب همچنان حفظ شود. پس برای طرح های جدید 
نیاز به هنرمند ضروری می نماید و اگر تمامی گروه های 
این چرخه صحیح کار کنند، این چرخه ادامه یافته و کار 

هنری توسعه می یابد.
12- نمودار الگوی نيازمندی هنری )نگارندگان(

 نوآوری و خالقیت یک بخش جدایی ناپذیر از هنر است 
و هنر بدون نوآوری راکد مي ماند و  رو به زوال مي رود. 
بنابراین برای حفظ و توسعه فرش دستباف که یک کاالی 
صنعتی ـ هنری محسوب     می شود، باید به جنبه هنری 

و بازاری آن اثر و خالقیت و نوآوری در آن توجه کرد.
عده ای منکر اهمیت بازار هستند و به جنبه هنری آن و 

حفظ سنت ها تأکید می ورزند، در صورتی که حفظ بازار 
و دانستن سلیقة مردم بسیار مهم است، چرا که چرخه 
حیات بازار و هنر را سلیقه مردم نگه  می دارد. اهمیت دادن 
به بازار و سلیقه مردم، باعث توسعه و نیاز به طرح های 
جدید مي گردد و تولید طرح های جدید، نیاز به هنرمند 
و خالقیت وی را ضروری می گرداند و به همین دلیل 

چرخه تولید حفظ خواهد شد. 
نتیجه گیری نهایی

دستاورد تحلیل های صورت گرفته نشان دهنده آن است 
که عده ای از مصرف کنندگان، طرفدار نقوش سنتی با 
رنگ بندی های جدید هستند، اما عده ای دیگر طرفدار 
طرح های جدیدی هستند که هر ساله وارد بازار می شوند 
تا بتوانند هماهنگی در دکوراسیون منازل خود ایجاد کنند، 
بنابراین از طرح های جدید استقبال بیشتری می کنند و 
در نتیجه اگر طرح های جدید با خالقیت و نوآوری های 
در  بسزایی  نقش  گردند،  بازار  وارد  تبلیغات  و  صحیح 

توسعه بازار و ایجاد بازارهای جدید خواهند داشت. 

پی نوشت ها
 ]1[. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم 
الهه ایمانی با عنوان جایگاه صنایع دستی در دوران توسعه  
فناوری های تولید صنعتی )نمونه موردی: فرش دستباف و 
فرش ماشینی( است که به راهنمایی آقای دکتر حسنعلی 

پورمند در دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسیده است.
]2[. بنیانگذار حجم بافی، استاد خوبانفر تبریزی است که 
در سال های بین 65-60 این روش بافت را ابداع کرد. در 
این نوع بافت در مراحل پیشرفت کار، دارکشی تغییر می 
کند. برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به ماهنامه 

قالی ایران، شماره80، )ص3-30( مراجعه کنید.
]Riesman  .]3  استاد جامعه شناسی هاروارد
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]4[. صنایع دستی تأثیر گسترده ای بر درآمد ملی بسیاری 
از کشور ها به همراه داشته و اشتغال وسیعی را در این 
کشورها به وجود آورده است. توجه بیشتر به آن کاماًل 
منطقی و اقتصادی به نظر می رسد. )فرزام نیا، 1386: 35(
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