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 مقدمه

استوار گشته به گونه ای که گسترش خدمات و « رضایت مشتریان»و « مشتری مداری» امروزه دنیای کسب وکار بر پایه 

حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. فعاالن عرصه اقتصاد و کسانی که به 

ی دانند که اکسیژن تنفس در دنیای تجارت اصل مشتری مداری است ماندگاری جاودانه در این عرصه می اندیشند به خوبی م

اهمیت درک صحیح ازمصرف . و درک این سخن که همیشه حق با مشتری است را سرلوحه برنامه های خویش می دانند

ی مبادله یافت کننده در تعریف بازاریابی به عنوان یک فعالیت انسانی معطوف به ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایندها

فــرش دســتباف ایــران نســبت بــه فرشهــای تولیـدی مشـابه، مدیـون دو  باالیشــهرت جهانــی و ارزش  .می شود

اســت و اگــر فــرش دســتباف ســنتی  (دوام و پایــداری)های کیفیتـی  و شناسـه (هنـر و زیبایـی)اصـل هویـت 

سـت پیـدا کنـد، بایـد بـه هویـت و سـاختار مشـخصی کـه فـرش دسـتباف بـا آن بخواهــد بــه ارزش گذشـته خـود د

 .تعریـف میشـود، گـردن نهـد

 اهمیت اقتصادی فرش دستباف

و همچنین برآورده  وابســتگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت محصولی وتنهــا راه رهایی کشــور از اقتصــاد تک

جهانی است. گسترش صادرات  بازارهای به دستیابی و غیرنفتی صادرات عه ی کشور توس کردن نیازهــای روزافزون ارزی

 شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش درآمدهای کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوســانات غیرنفتی، با توجه به

فرش دستباف . مطرح شده است -یکی از استراتژیهای مهم اقتصاد  له یبه منز -محصولی نفت  نفتی و رهایی از اقتصاد تک

 کاالهای های گذشــته، همواره همچون یکی از  و دهه ها آن در سده هنری و فرهنگیته ویژگیهای برجســ ایران متأثر از

ردیــف  باالترینو  و اســت، به طوری که طی ســالهای متمادی اولین برجسته در ســبد صادرات غیرنفتی ایران مطرح بوده

به خود اختصاص داده اســت. میلیون نفر را  7حدود درصد از اشــتغال کل کشور و معیشت  ارزآوری در صــادرات ایران و

ایران  ویژه تجاری و بازرگانی، فرش مدیریتی، تولیدی، و به به دلیل فقدان اساســی در ابعاد سازمانی، ساختاری، متأسفانه

خاصی به ســر میبرد. از  رقابتهای جهانی میپیماید و اکنون در شرایط بحرانی عرصهای را در  دوران افول و رکورد شــکننده

تولید آن نیز میشود، مزیتهای رقابتی فرش  فرآیند ە  و مبانی بازاریابی و تجارت، کــه دربرگیرند توجهی به اصول بی طرفی،

حاکی از  کشورها دیگر موفقبه جدی مواجه کرده اســت. تجر ویژه در ســطح جهانی با مخاطرات را در داخل و به دستباف

 و دیگر عوامل تأثیرگذار اســت توجه آنها بــه واقعیتهای محیط تجارت

ویژه در  کارگرفتن جمعیتی فراوان، به واسطه قدمت و سابقه آن ضمن به صنعت فرش یکی از معدود صنایعی است که به

 های صنعتی به سرمایه بسیاری از رشته خالفاشتغال به این حرفه  .را ایجاد کرده استروستاها، مشاغل جانبی بسیاری 

های فصلی در روستاها و نیز در رشد و توسعه مناطق  کاری ها و کم گذاری در مقیاس وسیع نیاز ندارد و میتواند با رفع بیکاری

های اقتصادی فرش دستباف را  رو مهمترین جنبه ازاین د.و تا حدی در کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها مؤثر واقع شو

 همچنین از رهگذر فرایند ارزیابی طرحها و برنامه .میتوان در اشتغالزایی و تحصیل ارز و کمک به بهبود اقتصاد روستا دانست

 یی طرح ها کمک کرد.گرا پذیری و واقع گیریها و سرانجام امکان سازی تصمیم بهینه ها میتوان به
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 مفاهیم اصلی

 تعریف فرش دستباف-1

روشـن، بیانگـر آن اســت کــه فــرش بــا دســت، بافتــه میشــود. بــه بیــان  الایـن تعریـف بـا مفهومـی کامـ

روشــنتر، تأثیــر حضــور دســت را کــه مطلقــا وابســته بــه انســان اســت، در تمــام مراحــل تولیــد، نظیــر 

 .نقشــه و مراحــل نهایــی بافــت، نظیــر پرداخــت و مرمــت میتــوان مشــاهده کــردکشــی، طــرح و چله

 هویــت در فــرش دســتباف -2

و مبانــی و  -زیبایــی-های هویتــی  مبانــی و شناســه)مرهــون دو اصــل می توان هویــت در فــرش دســتباف را 

هایــی همچــون:  های هویتــی را دارای زیرمجموعه شناســه دانست.  -دوام و پایــداری-های کیفیتــی  شناســه

و دوام و  "جامعهشناســی در فــرش دســتباف"و  "زیبایــی در فــرش دســتباف"، "هنــر در فــرش دســتباف"

یــل کیفیــت مــواد اند. ایــن کیفیــت بــه دل پایــداری فــرش را ناشــی از کیفیــت مــواد ســازنده آن دانســته

نوعــی ماهیــت ( رنگــرزی یــا بافــت)کارگیــری آنهــا های به و گاه شــیوه (نــوع پشــم یــا رنــگ)ســاختاری 

کنــد. اگــر فــرش ایــران کننــده را بــازی میآمیــزی، نقشــی تکمیل فرهنگــی یافتــه و در کنــار نقــش و رنگ

های صنعتــی باشــد، بیــش از  آوری، جوابگــوی نیــاز مــردم ســرزمین در عصــر علــوم و فــن توانســته اســت

ایـن هویـت، مدیـون نقـوش بومـی و رنگهـای خـاص  .هــر چیــز مدیــون رنــگ، نقــش و هویــت انســانی آن اســت

کـه در ابعـاد ملـی خویـش، بخشـی از فرهنـگ ایرانـی ایرانـی اسـت و هرگونـه تغییـر در ایـن هویـت بومـی و سـنتی 

 .شــده اســت، میتوانــد بــه نابــودی فــرش ایرانــی بیانجامــد

 هنر در فرش دستباف -2-1

بـر اثـر نیـاز پوششـی پدیـد آمـده و در گـذر زمـان بـا  اصوالکاربـردی میداننـد کـه  کاالییفـرش دسـتباف را برخی 

هایـی بـرای مبادلـه و تجـارت دســت  بـا جذابیت کاالییپذیـری و تولیـد زیبایـی بـه  هایـی نظیـر نقش رزشافزایـش ا

هــای زیبایــی  فرهنگــی، جلوه کاالیجــذب ایــن  دالیلترین  شــک یکــی از برجســته یافتــه اســت؛ کــه بی

چنیــن گلیــم اســت. در ایــن راســتا نقــوش بــه نقــوش هــای فرشــی و هم خصــوص در نقــوش بافته بصــری به

کارگاهــی، نمادهــای اســاطیری، نمادهــای آئینــی و مذهبــی، نمادهــای طبیعــت، نمادهــای تاریخـی و نمادهـای 

سـی، ذهنـی و نقـوش برگرفتـه از طبیعـت، محیـط پیرامـون و نقـوش ح)هـای روسـتایی عشـایری  موقعیتـی در حوزه

نشـینان و تأثیرپذیـری آنــان از  تـداوم نقوشـی کـه حاصـل زندگـی عشـایر و کوچ)و حـوزه شـهری  (غریـزی بافنـده

 صــورت کلــی، تقســیم هــم به آن (انــد هــای متنــوع دیگــر کــه در ارتبــاط بــا آنهــا بوده نقــوش و فرهنگ

 .اند بندی شــده

 در فرش دستباف زیبایی-2-2
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کنــد، برآمــده از آن شــهودی اســت آنچــه فــرش دســتباف ایــران را درنهایــت بــا صفــت زیبایــی تعریــف می 

کــه نقــوش طبیعــت را از طریــق درک و احســاس انســان ســاده روســتایی و عشــایر بیقــرار و یــا از طریــق 

 ن اســتاد هنرمنــد و طــراح شــهری بــر فــرش، انتقــال میدهــدقلــم متصــل بــه ذهــ

 شناسی در فرش دستباف جامعه -2-3

هــای  شناســی بــه مفهــوم گســترده مبتنــی بــر مقوله زدن بــه یــک بحــث جامعه هــدف ایــن بخــش، دامــن 

هــای جوامعــی پرداختــه  و تنهــا بــه بررســی ویژگی هــای اجتماعــی نیســت؛ شناســی و تحلیل آمــاری، مردم

شناســانه  صـورت پیوسـته امـا بـا شـرایط متفاوتـی، جریـان دارد. ایـن بررسـی جامعه بافـی به شــده کــه در آنهــا، قالی

هــای  ســت. حوزهصــورت بســیار مختصــر انجــام شــده ا هــای عشــایری، روســتایی و شــهری، به در حوزه

ای و تابــع  آیــد، جوامعــی قبیلــه هــای دســتباف بــه شــمار می عشــایری کــه خاســتگاه اصلــی تولیــد فرش

کننــد کــه شــاید بــا قوانیــن دوران و بــزرگ قبیلــه بــوده و براســاس قوانینــی حرکــت می پدرساالریسیســتم 

 شناســی مــورد نظــر حوزه نــوع زندگــی، چنــدان تفاوتــی نکــرده اســت. ایــن مبحــث، جامعهدور گذشــته ایــن 

 .هــای روســتایی و شــهری را شــامل میشــود

 (دوام و پایداری)های کیفیتی  مبانی و شناسه-3

 .دوام و پایداری فرش، ناشی از کیفیت مواد سازنده آن است 

 افاقتصاد در فرش دستب-4

صــورت مجــرد معنــی نــدارد.  اقتصــاد در فــرش نیــز نظیــر آنچــه در مــورد هنــر در فــرش بیــان شــد، به 

، همانقــدر بــا فــرش آمیختــه اسـت کـه مفاهیـم دیگـری نظیـر زیبایـی و کیفیـت "تجــارت"یــا "اقتصــاد"لفــظ 

 نامیــده میشــود، چرخــه معیــوب و آســیب "اقتصــاد فــرش"عنــوان  ــران بهو غیـره مرتبـط هسـتند. آنچـه در ای

های  جـای ایجـاد رونـدی سـالم و معقـول در تولیـد، بیشـتر سـعی در تحمیـل قواعــد و خواســته ای اسـت کـه به دیده

موعـه کارکردهـای مربـوط بـه فـرش ، بخشـی از مج"تجــارت"خــود بــر فــرش دســتباف دارد. همانگونــه کــه 

اسـت. بـه هـر حـال، از آنجـا کـه در فـرش ایـران، بیشـتر فعالیتهـای  "اقتصـاد"محسـوب میشـود، تنهـا بخشـی از 

، تجـاری مـورد نظـر بـوده و بـا آنکـه در یـک اقتصـاد سـالم، تجـارت و بازرگانـی، تابـع قوانیـن و تعاریـف ویـژهای هسـتند

هــای عرضــه و  ، اولیـن دروازه ورود بـه یــک بــازار موفــق، آگاهــی و اعتقــاد بــه حوزه"تجـارت فـرش"از منظـر 

شـناخت بـازار، ذوق و سـلیقه، مزیـت ) کاالتقاضــا اســت. در ایــن راسـتا بـه مـواردی همچـون خریـدار، فروشـنده، 

 .نیـز اشـاره شـده اسـت (نسـبی، تبلیغـات و مالکیـت معنـوی

 دیریت در فرش دستبافم-5
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وســیله بخــش خصوصــی اداره شــود. تجربــه صدهــا  طــور ســنتی و منطقــی به فــرش دســتباف، بایــد به 

( یگرچــه بیشــتر شــخص)ســال تولیــد فــرش در گذشــته، نشــان از آن دارد کــه اگــر مدیریتــی غیــر رســمی 

های متعهــد بــود کــه در تمــام  شــد، ناشــی از وجــود گروهــی انســان بــر نحــوه تولیــد فــرش اعمــال می

 .مراحــل تولیــد، اعــم از تأمیــن مــواد اولیــه و بافــت و نقشــه، حضــور داشــتند

 علم و تکنولوژی-6

ابــزار )فصــل آن البــه فــرش ماشــینی، کامپیوتــر و فرزنــدان ب وارد شــدن طرحهــا و نقــوش فــرش دســتباف

کاربــردی، کمرنــگ  کاالیهــای بافنــده کــه حضــور انســان را در تولیــد ایــن  خوانی، ربات کشــی و نقشــهنقشه

لــی و بــدون بررســی کارشناســانه ، صــادرات پشــم و رنگهــای ایرانــی علیـرغــم نیــاز داخ(یــا حــذف مینمایــد

در شــرایطی کــه ویژگــی دســتباف، جــزء جدانشــدنی از هویـت فـرش ایرانـی بـوده و هسـت، تنهـا گوشـهای از 

توجهــی  عـدم اسـتفاده سـودمند از ایـن علــم اسـت. نهایـت اینکـه ارزشهــای ملـی و فرهنگـی بیشــماری، قربانـی بی

جــای آنکــه علــم را ناشـناخته و در جهـت تخریـب بـه کار گیریـم،  ودجویی شــده و زمــان آن رســیده تــا بهو ســ

 هـای آن در جهـت بهبـود و حفــظ ارزشهــای ملــی اســتفاده کنیــم. از توانایی

 آموزش و پژوهش در فرش دستباف-7

های فــرش اســت کــه بــا صدهــا  انشــگاهی و دانشــکدهآمــوزش د، یکـی از مراکـز پژوهشـی و آموزشـی 

التحصیـان ایـن رشـته، بـدون توجـه بــه کیفیــت و  دانشــجوی در حـال تحصیـل و شـمار قابـل توجهـی از فارغ

 انــد صــورت واقعیتــی غیــر قابــل انــکار در جامعــه درآمده چگونگــی آمــوزش آنــان، به

 بهداشت قوانین کار بیمه و-8

کشــوری بــوده  کالنهایــی  برنامه ریــزی در بیمــه و بهداشــت قوانیــن کار را از آن جهــت کــه نیازمنــد برنامه 

باشــد کــه بــر تولیــدات صنعتــی و روابــط کارفرمایــان حاکــم  برنامه هایی بایــد همســان بــا همــانو قاعدتــا 

 یــد در مدیریـت دیـد. اســت، با

 مدرنیته و فرش دستباف ایران 

دستی ایران محسوب میشود. با آغاز موج مدرنسازی  مدرنیته یکی از اصلیترین و مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تحوالت صنایع

برای ورود به عرصه با خارجیان که از دوره صفویه شروع شده بود، شرکتهای خارجی و گاهاً چند ملیتی  تعامالتو بیشتر شدن 

فرش دستباف ایران ابراز تمایل نمودند. سابقه ورود و حضور شرکتهای خارجی در عرصه تجارت و صدور فرش ایران، به دو 

دهه آخر حکومت قاجار بازمیگردد و در دوره پهلوی اول نیز این موضوع رونق بیشتری گرفت. کمپانی تولیدکنندگان قالی 

ه.ش در ایران شروع به کار کرد. این  1303تا  1293دواردز تأسیس شده بود در بین سالهای شرق لندن که توسط سیسیل ا

ه.ش این شرکت  1330کمپانی در ابتدای ورود به ایران سه شعبه اصلی در کرمان، اراک و همدان تأسیس نمود و تا سال 
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ادر نمود. در نهایت اموال شرکت مذکور در اواخر تعداد زیادی فرش ایرانی از طریق بندرعباس و بمبئی به دفتر خود در لندن ص

ه.ش به شرکت سهامی فرش ایران واگذار گردید. از دیگر شرکتهای خارجی فعالیت کننده در حوزه فرش دستباف  30دهه 

فرش  نعامالبعضاً این شرکتها با  . ایران در سالهای بعد میتوان به شرکتهای برادران کاستلی و همینطور زیگلر اشاره نمود 

بستند و پس از در اختیار گذاردن مواد اولیه و خامه رنگ شده و نقشهای که به دلخواه شرکت تهیه میشد، بافندگی  قرارداد می

های خارجی به صنعت فرش ایران صادرات این محصول با افزایش قابل  از دوره قاجار و با ورود کمپانی .صورت میگرفت

أثیرگذار دیگر در افزایش صادرات فرش ایران در آن دوره میتوان به شرکت کردن دولت توجهی رو به رو گردید. از عوامل ت

ه.ش در پنجمین نمایشگاه  1251المللی نیز اشاره نمود که برای اولین بار فرش ایران در سال  ایران در نمایشگاههای بین

شیمی موجب پیدایش رنگهای مصنوعی بسیار  ، پیشرفت علممیالدیالمللی وین به نمایش درآمد از اواسط قرن نوزدهم  -بین

نام آنیلین که در عرف قالیبافی به آن جوهری گویند در این صنعت رسوخ کرد. این رنگ نامرغوب  شد. برخی از رنگها به 

ه قاجاریه بوده و در برابر سایش پا و نور و شستشو با مواد قلیایی، جال و پایداری خود را از دست میدهد. کاربرد این رنگ از دور

های  شد و با آنکه در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه برای جلوگیری از آن اقداماتی شد ولی کاربرد آن در بافته شروع

عمل کهنه نما کردن قالی نیز از دوره ناصرالدین شاه در ایران مرسوم  . های بعد سرایت کرد ایران از بین نرفت و حتی به دوره

ها را رنگ باخته و دواشور میکردند  های کهنه بود. بازرگانان تبریزی بدین منظور قالی اروپاییان به قالی قهعالشد که علت آن 

نگاری در هنر  اندازی چاپخانه و ورود دوربین عکاسی باعث پیدایش طرحهای تصویری و چهره در این دوره همچنین راه. 

اما در دوره پهلوی و با گسترش بیشتر مدرنیته در  .ان، تابلوبافی بودایران گردید که از تبعات آن در مورد فرش دستباف ایر

ه.ش  1350دار قالیبافی استاندارد و بهداشتی در دهه  .تری در حوزه فرش دستباف به وقوع پیوست کشور، تحوالت گسترده

موجود نبود و با ترسیمات  اختراع گردید تا مانع عوارض جسمانی بافندگان شود. همینطور کاغذ شطرنجی که در دوره قاجار

 تحوالتیدستی کاغذ را شطرنجی مینمودند؛ در این دوره با گسترش صنعت چاپ در اختیار طراحان قرار گرفت. یکی دیگر از 

آمیزی فرش دستباف ایران تأثیرگذار بوده و ردپای آن در اوایل دوره پهلوی نیز مشهود است،  که در ارتباط با طراحی و رنگ

سوی پیشرفت و  و هنرستانها در شهرهای مختلف ایران بود که برای آموزش به هنرجویان، قدم بزرگی بهتأسیس مدارس 

های قدیمی نیز دو  در دوره پهلوی اول در زمینه حفظ و احیای طرحها و نقشه .شکوفایی در طرح و رنگ قالی برداشته شد

های قدیمی و تهیه  آوری نقشه ه.ش در خصوص جمع 1306آذر  18دولت به تاریخ  ابالغپذیرفت؛ نخست اقدام مؤثر صورت 

 1309های خارجی و دوم برگزاری اولین مسابقه طراحی نقش فرش در سال  های نفیس موجود در موزه عکس رنگی از فرش

. الی ایران وابسته به وزارت اقتصاد ملیه.ش با هدف احیای طرحهای قدیمی و شناسایی هنرمندان این رشته توسط موسسه ق

حوزه فرش در این دوره میتوان به مواردی همچون، به رسمیت شناختن و جایگزینی واحد متر به جای ذرع  تحوالتاز دیگر 

ها و درج نام  ای به فرش چهای مسین یا پار فرش، صدور نوعی شناسنامه با الصاق قطعه معامالتدر  (صد و چهار سانتیمتر)

 1314ایران بر روی آن، شروع به کار کارخانه فرش ماشینی در دوره پهلوی دوم، تأسیس شرکت سهامی فرش ایران در سال 

ه.ش با هدف در اختیار گرفتن حق انحصاری صادرات فرش و نظارت بر تولید آن توسط دولت، تأسیس مرکز صنایع دستی، 

ان فرش ایران به منظور ترتیب دادن سخنرانی و ایجاد نمایشگاه فرش و همچنین ایجاد موزه فرش راهاندازی انجمن دوستدار

ها و طرحهای قالی بین مناطق مختلف ایران از این دوره  ه.ش اشاره نمود. در ضمن جا به جایی نقشه 1356ایران در سال 
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جهت رهایی مملکت  اسالمیو در دوره جمهوری  انقالبپس از  .های بعد رو به فزونی نهاد آغاز گردید، چیزی که در دوره

از وابستگی به نفت و رفع بحران بیکاری به صنعت فرش اهمیت بیشتری داده شد و نرخ تولیدات و صادرات در این حوزه 

گیری از مختصات اصلی این دوران  چندین برابر گردید. ایجاد سازمانهای موازی در زمینه فرش و تعدد در مراکز تصمیم

ها و مسابقات  بافان، برگزاری نمایشگاه وب میشود. این ساز و کار اداری باعث اعمال قانون کار و بیمه نمودن قالیمحس

در این رابطه و در نظر گرفتن تمهیداتی مانند صدور شناسنامه رسمی فرش  متعدد در زمینه فرش دستباف، تولید فیلم و مستند

با فرش دستباف، ابعادی جدیتر  در دوره مذکور مطالعات و تحقیقات در رابطه .گردید و امکان تجارت الکترونیک این محصول

در . ه.ش و با تصویب شورای عالی وزارت علوم ایجاد گردید  1374فرش از سال  به خود گرفت و برنامه آموزش دانشگاهی

 ز جمله فرشها، رایانه نیز به عرصه مدیریت، طراحی و رنگ پردازی فرش دستباف نفوذ کرد. ا راستا مانند اکثر حوزه همین

 توسط (دار و نه مسطح بافت به صورت حجم )جدید و متفاوتی که در این دوره تولید شدند میتوان به فرشهای حجمی  های

اشاره  (بافی چهره)هنرمندان آذربایجانی، فرشهای نقش برجسته که بیشتر جنبه تزئینی دارند، فرش دورو و فرشهای تابلویی 

جایی که برخی  ای اقتصادی تأثیر به سزایی بر میزان تولیدات فرش دستباف کشور نهاده تاه نمود. اما در سالهای اخیر تحریم

بازارهای جهانی را به  کشورهای نه چندان صاحب سبک در این حوزه با کپی برداری از فرش ایرانی بخشی از سهم ایران در

 .اند خود اختصاص داده

 :بطور کلی عوامل موثر بر فروش فرش دستباف را می توان به سه دسته عوامل تقسیم بندی نمود

 

 بررسی سالیق مشتریان فرش دستباف ایران

 برخی یا و زیرانداز شکل به و شده می لیدتو ایرانیان توسط باز دیر از صنعتی –فرش دستباف به عنوان یک کاالی هنری 

المی است به دلیل اس و ایرانی فرهنگ و هنر با آمیخته که دستباف فرش. است گرفته می قرار استفاده مورد دیگر مصارف

عتی فرش دستباف هنری اصیل و صن. ژه ای را در اذهان ایرانیان و حتی جهانیان داشته و داردکیفیت و جذابیت خود جایگاه وی

فراگیر است که به مدد دستان هنرمند و پرتوان طراحان، رنگرزان و بافندگان ایرانی ضمن به ارمغان آوردن اعتباری سترگ 

 برای این مرزو بوم، سهمی بسزا در ارتزاق و اشتغال انبوهی از مردم کشورمان دارد
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هانی فرش دستباف یکی از چالش های مهم موضوع توجه به نیاز، خواست و تمایالت مصرف کنندگان و مشتریان بازار ج

فرش ایران در نیم قرن اخیر بوده است. بازارهای هدف برای فرش دستباف ایران بسیار گسترده است که مشتمل بر بازار اروپا، 

 یدارخر کشورهای انواع حسب بر بازارها این از یک هر. باشد می …خاورمیانه و  آمریکا، آمریکای التین و بازار شرق آسیا،

 جهانی، بازارهای در ایران دستباف فرش افول اصلی دالیل از یکی باشند، داشته متفاوت سالیق و ها خواسته توانند می

 هماهنگی تولید با سالیق مصرف کنندگان فرش دستباف می باشد. نا دیگر عبارتی به یا مشتریان نیاز با تولید ناهماهنگی

 اصول و مبانی بنیادی فرش دستباف

بــر بهـای اقتصـادی و  الوههــای گوناگــون وابســته بــه آن، عــ دلیــل مزیت رش دســتباف در ایــران بهفــ 

های مکانیکــی و الکترونیکــی  تجـاری، همـواره یـک ارزش مهـم اجتماعـی بـوده اسـت. بـا پیدایـش ابــزار، دســتگاه

صـورت محـدود و در اشـکال  لیـدات کهـن و سـنتی یـا از بیـن رفتـه و یـا بهو کارایــی روزافــزون آنهــا، بســیاری از تو

انــد؛ امــا گاه دیــده میشــود کــه اشــکالی از ســنت بـه دلیـل ارزشهـای  تزئینـی و نمادیــن از گذشــته باقیمانده

 "هــای:  تولیــدات ایــن حــوزه را در گروهرو میتــوان  اند؛ از ایـن خـاص، همچنـان بـر جایـگاه خویـش، پـای فشـرده

فــرش دســتباف، شــکلی از کلیــات ســنتی پویاســت کــه بــا حفــظ شــیوه اولیـه  . دیــد "پویــا "و  "ایســتا

خویــش تولیـد، کاربـری آن مغایرتـی بـا توسـعه صنعتـی نداشـته و تنهـا بـا برخـی تغییــرات زیباشناســی و تطبیــق 

بــا نیازهــای روز، توانســته جوابگــوی نیازهــای جوامــع مــدرن و پیشــرفته باشــد. از ایــنرو، دیــده میشــود کــه 

های مطلــوب کهــن تولیــد اســت کـه در زمـان صفویـه و  فــرش دســتباف، همچنــان متکــی بــه همــان شــیوه

هــای زیباپســند و هنردوســت آمریکایــی،  ی در میــان خانوادهالدـرون نـوزده و بیسـت میـیـا قاجـار بـوده و یـا در ق

 محبوبیــت داشــته اسـت. بـر ایـن اسـاس، فـرش دسـتباف، تولیـدی سـنتی اسـت کـه بـا تعریفـی مشــخص از گذشــته

 .ها بــه یــادگار مانــده اســت

 افویژگیهای فنی و کیفیتی فرش دستب

هــا و سـالیان متمـادی، تنهـا بـر دوش  فــرش دســتباف، شــاید از تولیداتــی اســتثنایی اســت کــه در طــول قرن

های آزمــوده شــده و بســیار دقیــق، پدیــد آمــده و تــا  هـا و شــیوه تجربـه و آگاهـی انسـان و بـا اسـتفاده از روش

در غالبـا ـند مکتوبــی در دســت داریــم کــه بــه ویژگیهــای تولیــد فــرش کــه هــای اخیــر، کمتــر سـ دهه

عنــوان  بهکه ماهیـت هنـری آن اثرگـذار اسـت، پرداختـه شـده باشـد. ویژگیهــای فنــی و کمیتــی فــرش دســتباف 

  :نــد ازعبارت داردمبانــی حداقلــی بــرای مراحــل کلــی تولیــد آن، اشــاره 

 .انتخــاب نقشــه، ناظــر بافــت ـ انتخــاب بافنــده، قــرارداد کار و محــل کار: ریــزی  برنامه-الف

  کشــیمــواد اولیــه ـ نــخ، دســتگاه و ابــزار شــامل: دار، چلــه و چله: مقدمــات بافــت -ب

 کشیراحی و نقشهط-ج
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 رنگ و رنگرزی-د 

 بافت-ه

 ت و مرمتتکمیل باف-و

 استاندارد -(کنترل کیفیت)شناسی  آسیب

شـود، بهـا دادن بـه کیفیـت و کنتـرل در فـرش دسـتباف  یکـی از مسـائل فـرش ایـران کـه کمتـر بـه آن اهمیـت داده می 

دلیـل اهمیـت  اسـت. از آنجـا کـه طـرح مسـائلی از ایـن دسـت تـا حـدودی در فـرش ایـران، تازگـی داشـته و همچنیـن به

شناسـانه کـه از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت،  موضـوع، روشهـای مربـوط بـه کنتـرل کیفیـت در متـن مسـائل آسیب

شناســی، در مرحلــه قبــل یــا در حیــن تولیــد، مرحلــه بعــد از بافــت  مطـرح میشـود. ایـن کنتـرل کیفـی و آسیب

مسـائل کلـی و محیطـی جامعـه فـرش دسـتباف، مدیریـت فـرش دسـتباف، مسـائل بیمـه و  شـده، در و در فـرش تمام

 .قوانیـن کار بیمـه و مسـائل مربـوط بـه دانشـگاه و دانشـگاهیان، قابـل بررسـی و ارائـه راهـکار اسـت

 عوامل تاثیرگذار در صادرات )فروش( فرش دستباف 

ادرات فرش دستباف تاثیر دارند که این عوامل بسته به کشورهای هدف می تواند هر چند که عوامل متعدد در چگونگی ص

 متفاوت باشد ولی به طور کلی شاخص های زیر می تواند در فروش فرش دستباف مورد توجه قرار بگیرد:

 تقاضای فرش دستباف بر حسب اندازه -1

 

 تقاضای فرش دستباف بر حسب رنگ متن -2

 رنگ کرم که به رنگ چوبی می گراید بیشترین خواهان را در” رنگ های طیف کرم خصوصا نشان می دهد که بررسی ها

انگلیس به خود اختصاص می دهد. البته طرفداران رنگ های الکی روناسی، پوست پیازی، مسی هم  ها از جمله بازار برخی

 .از درصدهای باالیی برخوردار هستند

 

 تقاضای فرش دستباف برحسب طرح و نقش -3

لچک، ترنج، کف ساده و  ،طرح های مدرن و واگیره  ,طرح های ذهنی، افشان و خشتی  نواع طرح ها و نقشه ها عبارتند از:ا

  زیگلر

 تقاضای فرش دستباف برحسب همنشینی و تضاد رنگ -4

 منظور از همنشینی، تناسب رنگ بین حاشیه و متن و تضاد، تفاوت رنگی حاشیه و متن است
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 ستباف برحسب شلوغ و خلوت بودن طرحتقاضای فرش د -5

 

 تقاضای فرش دستباف برحسب نوع طرح -6

 طرح های کالسیک  ،طرح های ذهنی باف انواع نوع طرح عبارتند از : 

 

 فرایند تجاری سازی فرش دستباف 
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 رزش فرش دستباف در جهان امروزا

ــا یــادگاری تنه شناســند و نه فــرش دســتباف، دارای ویژگیهــا و ارزشهایــی اســت کــه خواســتاران، آن را می

زیبــا و نــاب از گذشــته اســت، بلکــه در زمــان حــال نیــز میتوانــد پاســخگوی ذهــن اندیشــمند و جســتوجوگر 

 .کننـدمردمــی باشــد کـه بـه غیـر از رفـع نیـاز خویـش بـه ارزشهـای دیگـری نیـز توجـه می

 ایران تجارت جهانی فرش دستباف هدفبازار

کشـور جهـان بـوده کـه بیشترین سهم نسبی از کل ارزش  99حـدود  1380د صادراتی فرش دستباف ایران در سـال مقص

 5/10درصد، ایتالیا با  7/18درصد، ایاالت متحده آمریکا با 29صادرات این کاال بترتیب اهمیت بـه کشـورهای آلمـان بـا 

 9/2درصـد، کانـادا بـا  4/3درصد، فرانسه با  6/3درصد، سوئیس با  5درصد، ژاپن با  2/7درصد، امارات متحده عربـی با 

درصداز  6/84درصد اختصـاص دارد. بـرایـن اسـاس مالحظه میشود که  8/1درصد و عربستان سعودی با  5/2درصد، لبنان با 

 1380ور دیگردر سالکش 89وسهم نسبی  کشـور مذکور صادر گردیده10کل صـادرات فـرش دسـتباف ا یـران صـرفاً بـه 

)ساختار صادرات فرش دستباف ایران را با شـرکای تجـاری و تغییـرات آن را در فاصله  6جدول ) .درصد میباشد 4/15تنها 

، فرانسه، ژاپن و امارات متحده عربی عمده ایتالیـا سـوئیس، آلمان، کشورهای 1367 سال در. میدهد نشان 1367‐80زمانی 

درصـد بـوده  8/79و  71،52بنگاهی به ترتیب 10و  4،  1اف از ایران بوده انـد کـه نسبتهای تمرکز واردکنندگان فرش دستب

 80کشـور اول حدود  4کشور صادر شـده اسـت، امـا  52کـه گویـای آن است که فرش دستباف ایران هر چند در ظاهر به 

 .درصد صادرات فرش دستباف ایـران را وارد مـی کردنـد

 الف:آلمان

اهمیت شناخت سالیق و نیازهای بازار فرش آلمان . کشور آلمان یکی از بزرگترین وارد کنندگان فرش دستباف ایران می باشد

از چند جهت حائز اهمیت است اول آنکه مردم این کشور باالخص در مناطق غربی آن از دوستداران فرش ایران هستند ثانیا 

رش دستباف بوده و از طریق این بندر فرش دستباف به بسیاری از کشورهای اروپایی آلمان و باالخص بندر هامبورگ آن انبار ف

صادر می گردد ثالثا بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف ایران در اولین ماه هر سال میالدی در شهر هانور آلمان تحت نام 

 .ایران از اهمیت خاصی برخوردار است نمایشگاه دموتکس برگزار می گردد لذا شناخت سالیق و نیازهای این بازار هدف فرش

 ب: ژاپن

ژاپن به لحاظ آنکه دارای جمعیت قابل توجهی است و مردم آن از درآمد باالیی برخوردارند به عالوه آنکه سنت نشستن 

روی زمین و استفاده از کفپوش در میان این کشور پر جمعیت رایج می باشد یکی از واردکنندگان بزرگ فرش دستباف می 

شد. واردات فرش توسط کشورهای تولید کننده فرش به ژاپن همواره روند صعودی داشته است. کشورهای چین و با

 پاکستان و ایران و هندوستان به ترتیب بیشترین صادرات فرش دستباف را به این کشور داشته اند.

 در مورد بازار فرش دستباف در ژاپن باید چند نکته را مورد نظر داشته باشیم



12 
 

 چینی تولیدکنندگان چین کشور در مناسب و ارزان ابریشم وجود بلحاظ تجاری ابریشمی های فرش داشت توجه بایستی والا 
در این  ایرانی تولیدکنندگان رقابت طبعاً نمایند کشور این وارد ارزان تجاری ابریشمی های فرش توانند می هندوستان حتی و

نیم فرشهای ابریشمی متمایز از دیگران و باالخص چینی ها تولید نماییم ثانیاً بخش بسیار مشکل خواهد بود مگر آنکه بتوا
بلحاظ تشابه فرهنگی چین با ژاپن باالخص در شرایطی که دو کشور از نظر سیاسی روابط مطلوبی داشته باشند طبعاً نقوش 

اکثر موارد منجمله معماری همچون  اصیل چینی باب طبع بخش قابل توجهی از مردم ژاپن خواهد بود ثالثاً مردم ژاپن در
را می پسندند در نتیجه باید فرش هایی روانه این بازار گردد که با معماری آن تناسب داشته  smallقدشان! سایز کوچک 

  .باشد

 ج: سوئیس

 کشور سوئیس علیرغم کوچکی و جمعیت کم همواره از پنج کشور بزرگ واردکننده فرش دستباف در سطح جهان بوده است
:باالترین مصرف سرانه فرش دستباف متعلق به مردم کشور سوئیس می باشد به طوریکه تقریباً تمامی مردم این کشور از 
دارندگان و خریداران فرش دستباف می باشند و همواره این موضوع از روند صعودی برخوردار بوده است. رونق تجارت فرش 

ار ایرانی بدانیم که در طول قرن بیستم در بنادری همچون زوریخ و ایمبراخ به دستباف در این کشور را باید مدیون فعالیت تج
تجارت فرش ایرانی پرداختند. کشورهای ایران و هندوستان و پاکستان و افغانستان و ترکیه و چین و مراکش و تونس و نپال 

و استراتژی بازاریابی هزینه ای توسط و مصر از جمله کشورهایی هستند که به سوئیس فرش صادر می کنند. استفاده ازقیمت 
کشور های رقیب باالخص چین و هندوستان و پاکستان باعث گردیده است که سهم ایران در بازار این کشور از دهه هشتاد 

 تاکنون روند نزولی داشته باشد.

 د: آمریکا

بوده و در دو سه سال اخیر این کشور در دهه های اخیر امریکا از نظر وزنی و ارزشی دومین کشور واردکننده فرش دستباف 
به بزرگترین مصرف کننده فرش دستباف تبدیل گردیده است. درآمد سرانه باال، موقعیت اقلیمی، سبک معماری جدید و 

در معماری و جمعیت باالی این کشور و تنوع سالیق باعث گردیده است روند مصرف فرش ;باالخص استفاده از سرامیک و 
 قابل توجه باشد.فرش ایاالت متحده امریکا  دستباف در بازار

 

 فرش از منظر رنگ و ابعاد جهانی ماری به تقاضاینگاهی آ

 

 ابعاد مورد نظر پرطرفدارترین رنگ ها نام کشور

و الکی رنگ های آرام و سورمه ای آلمان متر مربع 6حداکثر    

انواع کرم ، سرمه ای الکی روناسی روشن ،  فنالند 30/1×2ابعاد    

 ژاپن
رنگ های شاد مانند کرم، طالیی و قرمز شاد 

کمرنگ و زرد، یشمی و سبز و آبی  
متری 6حداکثر   
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 سوئیس
رنگهای مرده ، آرام و مالیم و باالخص 

رنگهای کهنه طبیعی مانند پوست پیازی و کرم 
 وسورمه ای

رده ابعاد متوسط همچون پ
 10/2و 2×2،  2×5/2ای 

متری 9و به ندرت  70/1.  

 مشابه امریکا از نظر رنگبندی تابع مد روز انگلیس

و  2×5/2متری و  3×2و 
و به مقدار کم  1/3×7/2
متری  3×3متری و  3×4
متری 5/2×5/3و   

 متری 6 …سورمه ای و الکی و شتری و ایتالیا

 سوئد
رنگهای روشن باالخص در مایه رنگبندی قالی 

 قشقایی و رنگهای قدیمی و کالسیک
متر مربع 5-6 حداکثر  

 آمریکا

رنگها ی شکالتی ، قهوه ای کم رنگ، طالیی ، 
عاجی ، نخودی ،طوسی، نقره ای ، کرم و در 

روشن را به رنگهای تیره  مجموع رنگهای
 .ترجیح می دهند

متری و در مواردی  3×2
متری  6×4تری و م 4×3
متری 5و   

 کانادا
نسل قدیم کانادا : عالقمند به رنگهای مرده و 
مات در سایه های الکی و سورمه ای و کرم 

 نسل جوان: تابع مد روز

تمامی سایز ها و اندازه ها 
 6خصوصاً پرده ای و 

 متری

بلزیک و 
 لوکزامبرگ

میانساالن و افراد پیر : رنگهای سورمه ای و 
جوانترها : رنگ های روشن الکی و کرم  

متری 6حداکثر   

 هلند
رنگهای الکی و مسی و صورتی و کرم و 

 شکالتی
و  3×2اندازه های 

5/2×6/2  

 اتریش
رنگهای تیره اکثریت مشتریان  نسل قدیم : 

 یعنی زوجهای جوان رنگهای روشن
متری 6حداکثر   

 اسپانیا
رنگهای شاد و مالیم ،کرم و روناس و بژ و 

 آبی
متری 6حداکثر تا   

 دانمارک
رنگ های بسیار تیره را دوست ندارند و عمدتاً 

 به رنگهای کالسیک و سنتی قدیم و روشن
متر مربع 6حداکثر تا   

 رنگهای شاد همانند کرم و روناس و آبی و بژ فرانسه

 3×2حداکثر در ابعاد 
مترانواع کناره با عرض 

سانتی  100لغایت  70
 متری

مد روزتابع  انگلستان  
 2×5/2متری و  3×2

و به  1/3×7/2متری و 
متری و  3×4مقدار کم 
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 5/2×5/3متری و  3×3
 متری

 عربستان
رنگهای آرام و مالیم عالقمندی خاصی دارند 

 گونه های مختلف رنگ سبز
  

امارات 
متحده 
 عربی

رنگهای روشن و شاد بویژه کرم و همه 
رنگهای متمایل به قرمز خصوصاً الکی مشهد 

سورمه ای نیلیو   

فرشهای کوچک جهت 
زندگی آپارتمان نشینی ، 
فرشهای بزرگ : جهت 

 اماکن مذهبی و کاخ نشینی

 لبنان
الکی و کرم و سورمه ای و قرمز جگری و 

 روناسی و رنگ های آفتاب خورده
 متری 6

2×3 رنگ های مالیم و روشن کویت 2×2و  

 

 بازاریابی در فروش فرش  نقش آمیخته

بهره گیری  کی از ابزارهای مهم در برنامه ریزی و اولویت گذاری در حوزة بازاریابی، آمیخته بازاریابی است .استفاده صحیح وی

را به خوبی جهت  مناسب از آمیخته بازاریابی، دو فایده اساسی و مهم دارد؛ نخست آنکه کار مدیران و تجار در صنعت مربوط

واژه  . سازدمعین می  قوت های رقابتی آن را در مقایسه با سایر رقبا :ین می سازد و ثانیاًمی دهد و اولویت های آنها را مع

فهرستی از عوامل و  استاد مدرسه بازرگانی هاروارد، در توصیف و معرفی برای اولین بار توسط نیل بوردنآمیخته بازاریابی 

کارتی نیز از کسانی بود که این مفهوم را بسط و  . مکبی را شکل می دهند، بکار برده شدبازاریا همؤلفه های مهم که برنام

بازاریابی مجموعه متغیرهای قابل کنترلی است که تولید کننده  کرد .در نگاه وی آمیخته یینتوسعه داد و مؤلف ههای آن را تب

بعد  4مک کارتی این متغیرهای متعدد و متنوع را در  خودگیرد  بهره زار هدفمی تواند از آنها در جهت ایجاد رضایت در با

قیمت .البته بعد از وی اندیشمندان و محققان حوزة بازاریابی، ترفیع و  ،عبارتند از :محصول، مکان نموده است که خالصه

معروف هستند عناصر کلیدی و مهم  4pگانه که به 4نمودند ، اما باز هم این عوامل  عامل اضافه 4این ی را بهموارد دیگر

 بازاریابی محسوب می گردند .

 است آمیخته بازاریابی فرش دستباف دارای شاخص های و مولفه هایی است که در جدول زیر به تفکیک مشخص شده
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