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  بافی شهرستان دهاقان  هنر گیوهپژوهی  آینده

  

ایمان زکریایی کرمانی
*

  

   **افسانه رحیمی

  

  ۱۹/۱۰/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:       ۱/۷/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

 از یکـی .هـای عمیقـی در فرهنـگ و تمـدن آن ملـت دارد هنرهای سنتی، مجموعه هنرهای اصیل، بومی و مردمی هر کشور است که ریشـه

ه در کـاسـت  یسـنت یهـا وهیـجملـه گ از گیـوۀ ملکـیاسـت.  بافی گیوه ،م هر منطقه به وجود آمدهیه متناسب با اقلک یایرانهنرهای ارزشمند 

 سـبب شـه بهین هنـر و پیـبـه ا یتـوجه مکمتأسفانه  .برخوردار استخوبی ت یفیکو از شود  می دیاصفهان تول از توابع استانشهرستان دهاقان 

گاهی نا ان یتـا سـالد یه شـاکـ یا گونـه رده اسـت بـهکـرنگ  مک ن مردم معاصریرا در ب یپوش سنتپان ی، تولید و استفاده از ایدات صنعتیتولاز آ

هنـر  ۀواکـاوی عمیـق در زمینـ بـا هـدف ایـن پـژوهش، بنـابرایننتوان یافت.  یشناس ها و مقاالت مردم تابکاز آن در  یچندان دور، جز نام نه

و  است صورت گرفته بهتر این هنر ۀآیند وتداوم  ،توسعه ایبر  راهکارهای مناسب ۀارائو  بافی شهرستان دهاقان، شناسایی عوامل اثرگذار گیوه

تحلیلـی از نـوع  این پژوهش با روش توصیفی توان افراد را برای یادگیری و تولید این هنر جذب کرد؟ که چگونه می دهد می پاسخال ؤبه این س

و بـر  حتمالیاصورت غیر  گیری به گرفته است. نمونه پژوهی انجام ها با رویکرد آینده کیفی و تحلیل داده ،ماهیت از لحاظنگاری  مطالعات مردم

صـورت گرفتـه و بـه دو روش اسـنادی و میـدانی  کننـدگان نظـران و مصـرف از هنرمنـدان، صـاحب نفـر ۲۰ اشباع اطالعاتی بـا مشـارکت ۀپای

سـناریوی درنـای امیـد، سـیمرغ،  ۴عامـل پیشـران کلیـدی،  ۶کـه بـر اسـاس  بودهپژوهش گویا آن  آوری شده است. نتایج حاصل از این جمع

تدوام، رونق و همچنین ایجاد این عوامل باعث جذب، تقویت و توانمندسازی تخصصی هنرجویان  است؛ کوچولو ارائه شده سان و شازده کیو ای

  .مطلوبی برای این هنر انتظار داشت ۀتوان آیند د و میشو بافی می و توسعه (فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) هنر گیوه

  :ها واژهکلید

   .نویسی پژوهی، سناریو آینده دهاقان، ،گیوۀ ملکیبافی،  گیوه

                                                           
  i.zakariaee@aui.ac.ir/ گروه فرش، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران استادیار *

** 
 Afsaneh.rahimi1400@gmail.com/ ل)ئو (نویسنده مس هنر اسالمی، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد

 نوع مقاله:

 پژوهشی
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بافی پژوهی هنر گیوهآینده

 ۵۰ـ ۳۷شهرستان دهاقان، 

  مقدمه. ۱

از  ین هنـر، پاسـدار یـا یاست. حفظ و نگهـدار  یرانیآداب و سنن اقوام ا ینما تمام ۀنییشور و آک یسنت هنرهایاز  یک نماد فرهنگی و ،وهیگ

ا یـ یکی، السـتیو تخـت چرمـ یا از نـخ پنبـه یا هیـبـا رو را وهیگ ت و اصالت آن است.یهو ۀدهند و نشان ایرانیان یو فرهنگ یهنر  یها انیبن

علـت  بـه یها در مناطق گوناگون تا حد  . تفاوت پاپوشه استبودبافی  وهیگ هنر ،ن اقوام مختلفیران و در بیثر نقاط اکدر ا  .سازند می یا پارچه

در این  ربازیه از دکمردم شهرستان دهاقان است جمله هنرهای سنتی از  گیوۀ ملکی ).۳۷، ۱۳۹۵ از آن منطقه بوده است (هاشمییم و نیاقل

شـور سـازگار کوهسـتانی بسـیاری از منـاطق کو  که بـا طبیعـت خشـکفردی دارد  های منحصربه پوش ویژگی این پا ؛رواج داشته است منطقه

 بـرای ) و همچنـین...، باغبـانی و(دامـداری، کشـاورزی ، ضـد نفـوذ آب و متناسـب بـا شـرایط شـغلیاسـتحکامبا، و راحـت کسب ه. گیواست

بـه همـین  .و پای راست و چپ نـدارد گردد لنگه نمی به لنگهکه است  ای گونه نوع طراحی و دوخت آن به اسب است.های طوالنی من روی پیاده

ار آمـدن کـ یحاضـر بـا رو  ۀه در دور کـ آنجـا ز). ا۱۰، ۱۳۹۹ پـور (علی پیدا کرده استافزارهای دیگر متمایز شده و شهرت جهانی  دلیل از پای

 صرف یبه هنر  یباف وهیفش، گکد یتول یا ارخانهک یها دستگاه
ً
 واکـاویبـا هـدف  این پژوهش ،استده ششده بدل  ر و فراموشیگ وقت بومی، ا

این هنر  بهتر ۀتداوم و آیند، راهکارهای مناسب برای توسعه ۀسایی عوامل اثرگذار و ارائشنا و بافی شهرستان دهاقان هنر گیوه ۀعمیق در زمین

بـرای ضـرورت پـژوهش اسـت.  ،توان افراد را برای یادگیری و تولید این هنر جذب کـرد میال که چگونه ؤبه این سپاسخ  صورت گرفته است و

بـا رویکـرد هـا  نگـاری بـا ماهیـت کیفـی و تحلیـل داده تحلیلـی از نـوع مطالعـات مردم ها، این پژوهش بـا روش توصـیفی رسشگویی به پ پاسخ

نظران و  نفـر از هنرمنـدان، صـاحب ۲۰اشباع اطالعاتی با مشـارکت  ۀبر پایصورت غیراحتمالی و  بهگیری  ه است. نمونهشدپژوهی انجام  آینده

  آوری شده است. کنندگان صورت گرفته و به دو روش اسنادی و میدانی جمع مصرف

  

  پژوهش ۀپیشین. ۱ـ۱

اختصـار  توان بـه پژوهش می ۀپیشین ۀها و مقاالت دربار  مصاحبه، کتابشگر در اختیار داشته است از قبیل هتوجه به بانک اطالعاتی که پژوبا 

وه و انـواع آن و یـگ ۀخچـی، تار یشناسـ بـه واژه ،دوزی در ایـران صنعت گیوه ۀتاریخچ در کتاب )۱۳۶۵کیش ( صداقتاشاره کرد:  زیر به موارد

ه و یـاول ت و مـوادیـر اهمکـبـه ذدر پژوهشی  )۱۳۷۹( کسرل .ران پرداخته استیمختلف ا یو مراحل ساخت آن در شهرها یدوز  وهیصنعت گ

 در کتاب )۱۳۸۳یارشاطر ( و تاریخ پوشاک ایرانیانکتاب  در) ۱۳۷۹ساز ( چیت چهارلنگ پرداخته است. یار یبخت ۀمنطق در یدوز  وهیمراحل گ

و مراحـل  یدوز  وهیـگ ۀشـیبه هنر و پ ،صنایع دستی کهن ایراندر کتاب  )۱۳۸۴وولف ( .اند کردهاشاره بافی  به هنر گیوه زمین پوشاک در ایران

 ۀتاریخچه و شـیو بارۀمطالبی در » نری رو به فراموشیگیوه (جوراب) سنجانی، ه« ۀ) در مقال۱۳۸۹کریمی و حبیبی (ار پرداخته است. کانجام 

بررسـی صـنایع دسـتی بـر اقتصـاد خـانوار روسـتایی  ارشـد نامـۀ کارشناسی پایاندر  )۱۳۹۱رضـایی (. انـد بیان کـرده تولید گیوه در شهر سنجان

حـافظی و . مـورد پـژوهش قـرار داده اسـت بـافی را گیـوه یفیـتک و سـطح آمـوزش یارتقـا ،اورامانـات) ۀبـافی منطقـ گیوه :(مطالعات موردی

 )۱۳۹۴( و داودی ،، پیونـدینیکـویی. اند توضیح دادهنویسی را  روش و مراحل سناریو ،نگاری راهنمای سناریو کتاب ) در۱۳۹۳زاده ( اسماعیل

، ایجـاد آن سـطح تولیـد یارتقـا گیـوه و ۀبـه تاریخچـ ،»پوش سـنتی گیـوه روند تولید پای ۀکارآفرینی و نوآوری با استفاده از توسع« در پژوهش

هـای گیـوه  بررسی و شناخت ویژگـی«) در پژوهش ۱۳۹۵هاشمی (. پرداخته است بازده اقتصادی شده و ، کارآفرینی و نوآوریمتنوعهای  طرح

ایـن  دوزی، مراحل ساخت و ابـزار کـار و تغییـر و تحـوالت گیوه و انواع آن، صنعت گیوه ۀتاریخچ »سنجان) ۀبومی منطقصنایع دستی ( آجیده

وکار صنایع دسـتی  کسب ۀعوامل مؤثر بر توسع« ۀ) در مقال۱۳۹۵ران (دیگی و شجاع نور  هنر در شهرهای مختلف ایران را بررسی کرده است.

در  )۱۳۹۷( کشـاورزو  ،، خجسـتهرسـتمیکردستان پرداخته اسـت.  ۀگیو ۀثر در توسعؤبه عوامل م »کردستان)(مطالعۀ موردی: کالش، گیوۀ 

 ،پوشـی بـه قـدمت تـاریخ وه پـاگـی) در کتـاب ۱۳۹۹پـور ( علـی .اند پرداخته پژوهی و مباحث مرتبط با آن آینده بارۀدر  پژوهی مبانی آینده کتاب

هنر  های تولید شیوه مقاالت متعددی در خصوص معرفی و شهرستان دهاقان بیان کرده است. ملکیگیوۀ  انواع گیوه و ساخت بارۀدر  مطالبی

شده در  های انجام پژوهشخصوص گرفته در  صورتهای  با توجه به بررسیاست اما  نگارش شده ی آنکارآفرینو کارکرد اقتصادی و بافی  گیوه

به شناسایی  برای نخستین بار پژوهی صورت نگرفته است و پژوهش حاضر تاکنون پژوهشی با رویکرد آینده شهرستان دهاقان بافی گیوه ۀزمین

 بهتر این هنر پرداخته است. ۀراهکارهای مناسب برای توسعه و تداوم و آیند ۀگذار و ارائ عوامل اثر
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  روش پژوهش. ۲ـ۱

ای مورد  بافی، از طریق اسناد کتابخانه مرتبط با هنر گیوه ۀنیشیابتدا منابع و پ ،های شاخص ها و رسیدن به پیشران گویی به پرسش برای پاسخ

خصوص  نظران و فروشندگان و خریداران در نفر از هنرمندان، صاحب ۲۰آمده با  دست از اطالعات به یر یگ مطالعه قرار گرفته، سپس با بهره

). این پژوهش ۱ل مربوط به خود در جدول زیر شرح داده شده است (جدو شوندگان با کدهای  هنر مصاحبه شده که مشخصات مصاحبهاین 

پژوهی  آینده ها با رویکرد نگاری، از لحاظ ماهیت، کیفی و تحلیل داده مردم تحلیلی از نوع مطالعات ردی و با روش توصیفیباز نظر هدف، کار 

آوری شده است. فرایند تحقیق شامل  اشباع اطالعاتی و با روش میدانی جمع ۀغیراحتمالی بر پای صورت بهگیری  ه است. نمونهشدانجام 

  ).۱ تصویربرای رسیدن به سناریوها که در قالب الگوی مفهومی ترسیم شده است ( مؤثرهای  پیشران

  شوندگان : مشخصات مصاحبه۱جدول 

 تاریخ مصاحبه محل مصاحبه کار ۀسابق میزان تحصیالت سن جنسیت شونده تخصص مصاحبه  کد

 ۰۸/۰۹/۱۴۰۰و۰۵ فرهنگی میراث ۀادار  ۱۴ کارشناس عمران ۴۳ مرد مدیر ارشد میراث فرهنگی  ۱

 ۰۶/۰۹/۱۴۰۰ محل کار ۲۵ دیپلم ۵۵ مرد دوز گیوههنرمند   ۲

 ۰۶/۰۹/۱۴۰۰ محل کار ۴۵ سواد بی ۸۰ مرد دوز گیوههنرمند   ۳

 ۰۷/۰۹/۱۴۰۰ محل کار ۱۰ سیکل ۶۲ مرد دوز گیوههنرمند   ۴

 ۰۷/۰۹/۱۴۰۰ کمیته امداد ۀادار  ۱۵ کارشناسی ۴۴ مرد زایی کارشناس اشتغال  ۵

 ۰۸/۰۹/۱۴۰۰ غیرحضوری (واتساپ) ۱۱ ارشد کارشناسی ۳۸ مرد نظر صاحب  ۶

 ۰۸/۰۹/۱۴۰۰ محل کار ۳ کارشناسی ۴۲ مرد دوز گیوههنرمند   ۷

دوز گیوههنرمند   ۸  ۰۹/۰۹/۱۴۰۰ محل کار ۲  کارشناسی ۳۲ زن 

 ۱۵/۰۹/۱۴۰۰ منزل شخصی ۱۳ ارشد کارشناسی ۳۸ زن معلم ابتدایی  ۹

 ۱۵/۰۹/۱۴۰۰ آموزش و پرورش ۀادار  ۱۹ ارشد کارشناسی ۴۸ زن پرورش کارمند آموزش و  ۱۰

 ۱۶/۰۹/۱۴۰۰ (واتساپ) غیرحضوری ۱۰ کارشناسی ۵۶ مرد تاجر گیوه  ۱۱

 ۱۶/۰۹/۱۴۰۰ محل کار ۸ ارشد کارشناسی ۳۲ زن نظر صاحب  ۱۲

 ۱۶/۰۹/۱۴۰۰ حضوری (تلفن)غیر  ۲۰ دیپلم ۶۵ مرد کننده مصرف  ۱۳

 ۱۷/۰۹/۱۴۰۰ منزل شخصی ۱۵ دیپلم ۵۸ مرد کننده مصرف  ۱۴

 ۱۷/۰۹/۱۴۰۰ منزل شخصی ۳ ارشد کارشناسی ۲۸ زن کننده مصرف  ۱۵

 ۱۷/۰۹/۱۴۰۰ حضوری محل کار ۸ کارشناسی ۳۷ زن کارشناس بهزیستی  ۱۶

 ۱۸/۰۹/۱۴۰۰ حضوری محل کار ۱۸ کارشناسی ۴۳ مرد کارشناس آموزشی  ۱۷

 ۱۸/۰۹/۱۴۰۰ کرمانشاه ۵ کارشناسی ۳۹ مرد  کارآفرین  ۱۸

 ۱۹/۰۹/۱۴۰۰ جهرم ۱۵ کارشناسی ۴۵ مرد هنرمند کارآفرین  ۱۹

 ۱۹/۰۹/۱۴۰۰ آباده ۱۰ دیپلم ۵۰ مرد هنرمند کارآفرین  ۲۰

  )دگان(نگارن

  

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  )گاننگارند الگوی مفهومی (: ۱ تصویر

 بافی شهرستان دهاقانهنرگیوهپژوهی آینده

 ها پیشران
 سناریوها

 روندها و رویدادها

 تصاویر

 اقدامات

 اسناد و کتابخانه بافیتاریخچه و تحوالت گیوه

 نظران دیدگاه هنرمندان و صاحب

 فرهنگی هنرمندان و دولتمیراث

 مصاحبه

 شازده کوچولو

 اي کیو سان

 سیمرغ
 امیددرناي 

 مصاحبه
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بافی پژوهی هنر گیوهآینده

 ۵۰ـ ۳۷شهرستان دهاقان، 

  مفاهیم نظری. ۲

  پژوهی آینده. ۱ـ۲

هایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیـل منـابع، الگوهـا و عوامـل تغییـر یـا ثبـات،  تالش شامل Futures Studyالتین  ۀمعادل واژ پژوهی آینده

متولـد  »فـردا«، واقعیـت »امروز«تغییرات  دروناز  هکند که چگون می بازتابپژوهی  د. آیندهکن ریزی می برنامهها  برای آن را تجسم و بالقوههای  آینده

پـردازد. ایـن  آینـده مـی ۀبـه مطالعـ انهمندشکلی روشـ های مستقل است که ب رشته ،پژوهی یندهآ ).۷۴، ۱۳۹۷ خجسته و ،، کشاورزرستمی( دشو می

. ایـن تصـاویر در گرفـتشکل کارآمـدتری تصـمیم  ال، بر اساس این تصاویر بتوان بهدهد تا در زمان ح تصاویری از آینده در اختیار ما قرار می ،رشته

پژوهی را بـه  یکی از متفکران مهـم ایـن حـوزه، آینـده ۱وندل بل . در این راستاشده استبندی  های ممکن، محتمل و مطلوب طبقه آینده ۀسه مقول

دنبـال کشـف، ابـداع،  پژوهان بـه منظم آینده است. آینـده ۀرود که هدفش مطالع مستقل به شمار می ۀپژوهی رشت آینده«کند:  این شکل تعریف می

دهنـد و در  ها قـرار مـی فـراروی انسـان ۀآینـد ۀدربـار هـای مختلفـی  های ممکن، محتمل و بهتر هسـتند. آنـان انتخاب ارائه، آزمون و ارزیابی آینده

ریزی  طـور مسـتقیم در خـدمت مـدیریت و برنامـه پژوهـی بـه بـا ایـن اوصـاف، آینـده» .کنند ترین آینده به آنان کمک می ریزی مطلوب انتخاب و پی

  ).  ۲۱ـ۱۹، همانکند (فا گذاری ای سازی و سیاست ای در تصمیم کننده تواند نقش تعیین گیرد و می راهبردی قرار می

  

  تعریف گیوه  .۲ـ۲

دوز  بافـد، گیـوه گیـوه را مـی ۀباف کسی کـه رویـ شود و ته آن از چرم یا پارچه است. گیوه آن از نخ یا ابریشم بافته می ۀگیوه نوعی کفش که روی«

آن از  ۀه رویـکـگیوه بافتی پرگـره اسـت «: آمده است دهخدا ۀنام غتل). در ۲۰۸۹، ۱۳۷۵(عمید » دوزد کسی که رویه و کف گیوه را به هم می

) ۱۹۴۹۲: ۱۳، ج. ۱۳۷۷(دهخدا، » شود شیده ساخته میک فشرده و درهم درهم های ریسماِن پنبه بافته است و قسمت زیرین آن از چرم یا لته

ای بافته) و زیره یـا تخـت  پنبههای  آن از ریسمان و نخ پرگ (ریسمان ۀه رویکافزار است  گیوه نوعی پای«معین آمده است:  فارسی فرهنگدر 

  ). ۱۵۱۹، ۱۳۸۱(معین  »فشرده سازند و ملکی نوعی گیوه که نوکی باریک و برگشته دارد های درهم ا گاه از چرم و از لتهآن ر 

  

  بافی شهرستان دهاقان گیوه معرفی هنر. ۳

رسـتان بـروجن و از شـمال و شهرضا از غرب بـه شهکیلومتری جنوب اصفهان واقع شده که از شرق به شهرستان  ۱۰۰شهرستان دهاقان در 

ال بختیـاری قـرار گرفتـه و از های مبارکـه و سـمیرم محـدود اسـت و در میـان دو اسـتان اصـفهان و چهارمحـ شهرسـتان ترتیـب بـه  جنوب به

 و آب
ً
ی، اسـاس روایـات برخـی اهـال). بـر ۹، ۱۳۹۰) (ادیـب ۳ و ۲تصاویر خوب و همچنین بهار و تابستان معتدل برخوردار است ( هوای نسبتا

های  آمده بـر روی سـفال عمل گذاری شده است. تحقیقات به هاز پیروان آیین زرتشت پای »روزبه«فردی به نام  ۀوسیل دهاقان در قرون گذشته به

شناسـی سـازمان  ییـد گـروه تحقیـق باسـتانأاسالم است. با توجه به مطالب ذکرشده و تمکشوف، حاکی از زندگی جمعی در چند قرن پیش از 

سـال قبـل در شهرسـتان دهاقـان آثـاری از  ۱۴۰۰توان چنین استنباط کرد در دوران قبل از اسالم بیش از  فرهنگی استان اصفهان می میراث

  ). ۶۴ـ۶۳، ۱۳۸۱حیات و زندگی گروهی و اجتماعی وجود داشته است (عناقه و محمدی 

                                           
  )    ۵، ۱۳۹۰دهاقان (ادیب  ۀ: نقش۳تصویر                                   )google earth 2022ای شهرستان دهاقان ( : موقعیت ماهواره۲تصویر                
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شـناخته شـده  »گیـوۀ ملکـی«گیوه و تخت رونق خاصی داشـته و بـه نـام  ۀدلیل نوع بافت روی دهاقان از گذشته تا به امروز به بافی در گیوه

است  مؤثرپاپوشی بسیار سبک و راحت است باعث خنکی پا و جلوگیری از عرق کردن پا شده و برای درمان درد کمر و پا و میگرن   است. گیوه

  ).۳، ۲، ۱ ) (پاسخگویان کد۵و  ۴ تصاویر(

                         
  )۱۴۰۰مشبک شهرستان دهاقان (نگارندگان  ۀبا روی گیوۀ ملکی: ۵)           تصویر ۱۴۰۰شهرستان دهاقان (نگارندگان  گیوۀ ملکی: ۴تصویر                             

  

  مراحل ساخت گیوه. ۴

 ۀوه در چهـار مرحلـگردد. ساخت و تولید گی ها نیز ساخته و پرداخته می ترین روش و با سادهاست ترین مواد تهیه شده  این پاپوش سنتی از ساده

 ۀشد بافند. کمر گیوه را از چرم دباغی ای می گیوه را از نخ تابیده پنبه ۀگیرد. روی بافی صورت می شی و گیوهک بافی، تخت سازی، رویه اصلی، چرم

سـازی گیـوه نیـز سـه نفـر  کنند. در کار آماده های نخی کرباسی یا متقال و مانند آن تهیه می از تکه پارچه راره سازند و تخت گیوه یا زی سفید می

  ز.دو  کش، گیوه باف، گیوه کنند: گیوه مستقل از یکدیگر کار می

  چین) باف (گیوه گیوه. ۱ـ۴

  شده می ای بسیار تابیده را با نخ پنبه رویۀ گیوهکسی است که 
ً
). رویـه اگـر بـرای ۶دهند (تصویر  این کار را بانوان بافنده انجام می بافد و معموال

معمولی و روستایی باشـد، از نـخ ضـخیم و بـدون نقـش و سـاده بافتـه  ۀدار و اگر برای گیو ف و نقشاز نخ تابیده نازک و ظری ؛باشد گیوۀ ملکی

گردد زیرا گیوه پای چپ و  هم بافته و تهیه می ۀه و انداز است. جفت رویه و جفت تخت گیوه شبی گیوۀ ملکی ۀتر از پنج آن پهن ۀو پنجشود  می

  ).۲ راست ندارد (پاسخگوی کد

  کش کش یا تخت گیوه .۲ـ۴

بریـده  نوار صورت بهها را  سازند. نخست آن های مندرس و محکم کتانی می دهد. تخت گیوه را از پارچه وه را انجام میکش، کار اصلی گی تخت

کوبـد و مرتـب آن را  دهد. سپس بـا مشـته روی تخـت می آن را با درفش سوراخ کرده و دوال چرمی را از آن عبور می ۀکنار هم قرار داده و میان

کند.  ده روی تخت ریخته و با شفره سرتاسر تخت پخش میای را مخلوط کر  کشد. در پایان کتیرا و رنگ جوهری سرمه خیس کرده و شفره می

  ). ۳۸ـ۳۷، ۱۳۹۹پور  ف است (علیبا ارسال به گیوه ۀاکنون تخت آماد هم

  دوز گیوه .۳ـ۴ 

دوزد و کـار پایـانی سـاخت گیـوه را انجـام  شده را با چرمی به نام کمر به یکدیگر مـی ش آمادهاز پی ۀه و تخت گیوگویند که روی دوز به کسی  گیوه

  ).۲ ) (پاسخگوی کد۷دهد (تصویر  می

                      
 )۱۴۰۰ دوز (نگارندگان : گیوه۷تصویر                                     )Url  1(باف  : گیوه۶ تصویر                                                              
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  انواع گیوه . ۵

، آجیده، تخت گیوۀ ملکیبر اساس نوع بافت رویه، مواد استفاده در ساخت تخت و نوع اتصال و شکل ظاهری به انواع مختلفی از جمله  گیوه

  ای، تخت الستیکی، ابریشمی و کالش تقسیم شده است.  چرمی، لته

  گیوۀ ملکی .۱ـ۵

هـای  آن از گیوه  ۀ(پنجه) درازی دارد. طـول رویـ کبها بوده و نو  ای نفیس و گران دارای رویه ،ه موضوع اصلی این پژوهش استک گیوۀ ملکی

های نخی و لباس های منـدرس  تخت این نوع گیوه را از پارچه ،تکه چرم دوخته شده است. در گذشته کتر و قسمت پشت آن نیز ی دیگر بلند

ل نوارهایی کش ها و به ن پارچهه پود آن از ایکبه این صورت  ؛کنند جین آبی استفاده می ۀهنکه امروزه بیشتر از شلوارهای کساختند  رباسی میک

و  زنند میو بعد از اتصال تار و پود به هم، دور آن را حاشیه  کنند میتخت را نیز از پوست گاو تهیه  ۀپنجه و پاشن .و تار آن از چرم گاو است کناز 

  گویند.» یکتخت مل« یا» ای هنهکتخت «ه به آن کنند ک و تخت را تهیه می ندبر  میاضافات آن را 

  آجیده یا آجده ۀگیو .۲ـ۵

  ۀگیو
ً
  دار ساخته شده است. چرمی بخیه  ف آن هم از تختکبوده و  تباف درشتآن   ۀملکی است با این تفاوت که روی ۀمانند گیو آجیده تقریبا

  تخت چرمی ۀگیو .۳۱ـ۵

گیـرد و بـه  ر در شهرها مورد اسـتفاده قـرار مـیاین نوع گیوه بیشتهای عادی شباهت دارد و تخت آن چرمی است.  فشکتخت چرمی به  ۀگیو

  نامند. ز میشهری نی ۀهمین علت آن را گیو

  ای لته ۀگیو .۴ـ۵

  سازند. های مندرس پارچه (لته) می تخت آن را از قطعه هکای با سایر انواع گیوه در این است  لته ۀتفاوت گیو

  یکتخت الستی ۀگیو .۵ـ۵

  ی است.کالستیپ ۀر ه دارای زیکقیمت  درشت و ارزانوه با بافت نوعی گی

  ابریشمی ۀگیو .۶ـ۵

این نوع گیوه از نـخ  ۀآن بسیار ظریف است. روی ۀی و بافت رویکه تخت آن چرمی یا الستیکاست زینتی و تشریفاتی  ۀوابریشمی نوعی گی ۀگیو

  دوزی همراه است. قوابریشمی رنگین بافته و اغلب با منج

  الشکردی یا ک ۀگیو .۷ـ۵

  ۀنوک پنج .اورامانات است ۀشور بوده و محل اصلی تولید آن ناحیکردنشین ککالش مخصوص مناطق  ۀگیو
ً
شـبیه  آن گرد و تخت آن تقریبـا

  ). ۲۷ـ۲۱، ۱۳۹۹ پور علی) (۸است (تصویر  گیوۀ ملکیبه 

  
  ای مناطق غرب تخت پارچه ۀگیو تخت چرمی، ۀگیو تخت آجیده، ۀ: از سمت راست: گیو۸تصویر 

  )۱۳۹۴ و داودی ،ابریشمی (نیکویی، پیوندی ۀتخت چرمی با روی ۀگیو کزی ایران،مناطق مر  گیوۀ ملکی ایران،
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  بافی ابزار گیوه. ۶

ه جهـت بـرش و کـسـت شـبیه چاقو کنند. شـفره تفاده میوبیدن و قالب زدن اسکه در مشت جای گرفته و برای کای فلزی است  مشته وسیله

ل دادن به کای چوبی برای ش ار و قالب، وسیلهکهای اضافی  بری، برای بریدن چرم و نخ و قسمت ها کاربرد دارد. کارد شیوه صیقل دادن چرم

ه شـده و هیای چوبی ت در انواع مختلف بوده و در انتهای قسمت فلزی آن، دسته تا گیوه کوچک و بزرگ نشود. درفش رود به کار می رویۀ گیوه

نـده، سـاق صورت بهکه انتهای آن، است دوز، سوزنی بلند  اربرد دارد. جوالکمنظور سوراخ کردن و عبور دادن نخ  به
ُ
ای (چـوب  هقالب است. ک

دهنـد و بـا مشـته  چـرم را بـر روی آن قـرار می ،کنند عنوان پایه در حین ساخت تخت گیوه استفاده می ه بهکاست شکل  ای درخت َبنه) استوانه

ل، چوبی است که زیر چرم و روی قالب جا می ل دادن به رویه استفاده میککوبند. گازانبر برای ش روی آن می
ُ
دهند. از کتیرا نیز برای  گردد. چغ

  ).۴۷ـ۴۴) (همان، ۹کنند (تصویر  استفاده می رویۀ گیوهصیقلی دادن 

  

  

  

  
  )۱۴۰۰دوزی (نگارندگان  : ابزار گیوه۹تصویر 

  

  ها روندها و رویداد. ۷

ها) و  رویـدادها، تصـاویر (دیـدگاهها،  لفـه رونـدؤ کـنش چهـار م گویـد: آینـده از بـرهم آینده چنین می بارۀپژوهان مشهور در  یکی از آینده ۲جیمز دیتور

اشـاره » ها در خالل زمان یا پدیده  ها تغییرات منظم در داده«های عمده یا آید. بر این اساس روندها به پیوستگی تاریخی و وضعیت اقدامات پدید می

ا و اقـدامات رهیافـت علمـی و انـدازه و چشـمپرداختـه، تصـاویر، مطلوبیـت  ها در مورد آینده های تاریخی و عدم اطمینان دارد. رویدادها به گسست

  بافی پرداخته شده است. ها و رویدادهای هنر گیوه ). در ادامه به روند۴۰ـ۳۷، ۱۳۹۷و خجسته  ،هاست (رستمی، کشاورز گیری تصمیم

  

  بافی در ایران گیوه ۀتاریخچ. ۸

می موجود است. گیوه کبافی اطالعات  گیوه کوچکامل صنعت کت ۀای بسیار دیرینه دارد. دربار  بقهزمین، سا در ایران پیدایش کفش ۀتاریخچ

ها، اغلب افراد پیـدایش آن را  این ویژگی  های طوالنی در مسیرهای ناهموار است. با توجه به ، بادوام و مناسب برای راهپیماییکپوشی، سب پا

ها پیونـد  گیـوه بـا افسـانه گیری شـکلین اسـاس باعـث شـده تـا د و بر همان  تر از پیدایش سایر انواع پاپوش نسبت داده به روزگارانی خیلی پیش

) نسـبت اسـت ه بـه روایـت فردوسـی پسـر گـودرز و دامـاد رسـتمکثر منابع، تولید نخستین گیوه را به گیو، پهلوان داستانی ایران (کبخورد. در ا 

 مشته

کارد 

 بریشیوه

 قالب

 قیچی

 درفش

 کنده

 شفره

 چغل
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 ۵۰ـ ۳۷شهرستان دهاقان، 

 »است که آن را بـرای سـفر بـه سـرزمین تـوران سـاختگیوه منسوب به گیو «نوشته:  فرهنگ قوسینقل از  به بهار عجمتاب کلف ؤ اند. م داده

 ۀ(نـو وقتـی بـرای بازگردانـدن سـیاوش وانـد: گیـ ردهکدر تفسیر این نظریه عنوان  شاهنامه). برخی با استناد به ۱۲۴، ۱۳۸۹(کریمی و حبیبی 

افزاری  والنی سفر خود نیاز بـه پـایهفت سال در آن دیار سرگردان بود و چون برای مسیر ط ،ستان رفتکس) و مادرش فرنگیس به تر واو کیک

). ۲، ۱۳۹۴و داودی  ،گیوه را تهیه کرد و در رهگذر قرون و اعصار تغییراتی در آن به وجود آمد (نیکویی، پیوندی ،داشت کو خن کسب  بادوام،

). البلخـی ۱۰، ۱۳۷۹سـاز  یـت) (چ۱۴ پوشیدند (تصویر های روستاییان امروزی می  هایی چون گیوه در دوران ساسانی مردم عادی اغلب کفش

ق ۷۴۰زبانزد بوده، و در سـال  بافی ه غندیجان (جمیله امروز) فارس در صنعت گیوهک) بیان کرده م۱۱۰۵ق (۴۹۸س معروف در سال نوی تاریخ

). در بین ۱۳، ۱۳۹۹ پور علیامل خود بوده است (کبافی در اوج ت ه هنر گیوهکنویسد  رده میکجا دیدن نگار از آن ه مستوفی جغرافیکم) ۱۳۴۰(

اند، وجود دارد. پیتر  دوزی اشتغال داشته ه به گیوهکاربردهای آن و حتی مشخصات افراد معروفی کهای بعد نیز نام گیوه،  دوره کاسناد و مدار 

خـود  ۀفرنامدر سـ ،ت شش سال در ایران اقامت داشـتمد عباس صفوی به سلطنت شاه ۀرومی که در دور  ۀزاد اشراف، )۱۶۵۲ـ۱۵۸۶دالواله (

، به پـا کنـد. منظـور دالوالـه از ایـن پـاپوش، است دهد مانند مردم معمولی پاپوشی که از ریسمان ظریفی بافته شده کند که ترجیح می بیان می

خود از نـوعی کفـش  ۀنام سیاحتایران سفر کرده، در   صفوی دو بار به ۀ، سّیاح معروف فرانسوی که در دور همان گیوه است. همچنین شاردن

 ،بعـد صـفوی بـه ۀهـای موجـود از دور  توجه بـه نگارهآن مانند جوراب اروپاییان با میله بافته شده که به آن گیوه گویند. با  ۀکه رویاست نام برده 

ران در ایـ کتـاریخ پوشـا چـه از گردیده و آن  ز دچار دگرگونیفش نیکه در شئون مختلف زندگی مردم ایران ایجاد شد، کموازات سایر تغییراتی  به

   ۀه در دور کاینداللت دارد بر  ،آید میبر
ً
رده و اغلـب مـردم معمـولی گیـوه کـهای تمام چرم استفاده  فشکاز  صفوی طبقات باالی جامعه عموما

دوزی  قـدمت گیـوهتـوان  هنری می ۀکار این رشت اساتید کهنه). طبق اظهار نظر ۳۶ـ۳۴، ۱۳۸۸) (دادور و پورکاظمی ۱۱اند (تصویر  پوشیده می

های کشـورمان  استانکه کماکان از این پاپوش سنتی در برخی از نای  ). با توجه به۱۳و  ۱۰(تصویر سال تخمین زد ۳۰۰شکل فعلی را حدود  به

). امروزه گیوه با حفظ شکل سنتی خـود ۱۰، ۱۳۹۹ پور علیعمیق در سنت و فرهنگ ایرانیان دارد ( ۀمشخص است که ریش ،دشو استفاده می

چنـین بـا و حتـی کودکـان سـاخته شـده اسـت. هم هـا و آقایـان گروه مختلف سنی و بـرای خانم ۀهای متنوعی برای استفاد ها و نقش با طرح

   .)۱۲ گیرد (تصویر )، دمپایی، صندل مورد استفاده قرار میرویۀ گیوهکاربردهای جدیدی مثل کیف (

                                                                           
  )۱۳۸۸ صفوی، مکتب اصفهان (دادور  ۀپوش، دور  جوان گیوه ۀ:نگار ۱۱تصویر                             )Url 2(دوره پهلوی  گیوۀ ملکی :۱۰تصویر                         

  

                                            
  )Url 5( کرمانشاه شناسی مردم ۀساسانی، موز  ۀ: گیوه دور ۱۴تصویر          )Url 4(قاجار  ۀدور  گیوۀ ملکی:۱۳تصویر            )Url 3( معاصر ۀدور  ، نیمۀ: گیوه تلفیق با چرم۱۲تصویر 
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 تأثیرگذارهای  پیشران. ۹

نخسـت بـه شناسـایی  ،دهند هایی که روندهای آتی را شکل می گیری آینده هستند. برای شناسایی پیشران عوامل تأثیرگذار در شکل ها پیشران

آمـده از  دست ههای اطالعاتی ب لفهؤ ند پرداخته و پس از آن منابع و مگذار  رویدادهایی که با وجود احتمال ناچیز وقوع، اثر بسیار زیادی باقی می

اریو اسـتفاده کـرد عنـوان مبنـایی بـرای تـدوین سـن توان بـه ها می تجزیه و تحلیل آن های شاخص و د. از شناسایی پیشرانشو ها رصد می داده

) را بـه روش اسـتقرایی ۲های برگزیـده (جـدول های کیفی حاصل از مصاحبه ). بر همین اساس داده۹۵، ۱۳۹۷و خجسته  ،(رستمی، کشاورز

  بافی شهرستان دهاقان شناسایی شود. هنر گیوه ۀگیری آیند گذار در شکل ثیرأهای شاخص و ت تجزیه و تحلیل کرده تا پیشران

  

  بافی شهرستان دهاقان هنر گیوه ۀگیری آیند : عوامل پیشران در شکل۲جدول 

  ها  مقوله مفاهیم های منتخب گزاره  ردیف

 صــورت بهتــوان  استادشــاگردی اســت امــا می صــورت بهآمــوزش از گذشــته تــا االن   ۱

  ). ۱۷ و ۷ ها آموزش داد (کد ها و دانشگاه کاربردی در آموزشگاه

   ها ها و دانشگاه آموزشگاه

  

  آموزش و یادگیری

  

ان و بخـش خصوصـی کارآفرینـزایی توسط  های آموزشی و اشتغال با برگزاری کارگاه  ۲

این هنر جـذب   ها را به توان جوان بافی و آموزش و اشتغال می معرفی هنر گیوه برای

  ).۱۰ و ۹، ۶، ۵، ۱ کرد (کد

 ان کارآفرینزایی توسط  آموزش و اشتغال

  

هــای بخــش  ها و کارگاه بــافی و بازاریــابی آن از طریــق آموزشــگاه آمــوزش هنــر گیوه  ۳

 ).  ۲۰ و ۱۹، ۱۸ ،۱۲خصوصی ( کد 

 ی توسط بخش خصوصیفآموزش و معر 

خودکفـایی  بـا هـدفسرپرست سرپرست یا بد ن و زنان بیبه معلوال رویۀ گیوهآموزش   ۴

  ).۱۶ و ۱۲(کد 

 پذیر ن و قشر آسیبآموزش معلوال

   .)۴ هنرمند باید کار خود را انجام دهد و کاری به حمایت دولت نداشته باشد (کد  ۵

  

  

 هـای خـود و اتکای هنرمند به توانمنـدی

 بردن اعتماد به نفس باال

  

  

  

  استقالل فردی

با پشتکار و راهکارهـای مناسـب و تعصـب بلکه حمایت دولت نباشد به هنرمند امید   ۶

  .)۱ پیشرفت زیادی داشته باشد (کدتواند بروی هنر خود 

وقتی وارد این حرفه شدم و شروع به کار کردم مورد تمسخر اطرافیانم قرار گرفتم اما   ۷

افـرادی کـه  ،با اعتمادی که به خـودم داشـتم و پشـتکار و خالقیـت و درآمـد خـوب

  ).۸کردند هم جذب این کار شدند (کد  ام می مسخره

 ۀکسـب اسـت، سـهمی ۀفرهنگی که معادل پروان تولیدی از طرف میراث ۀصدور پروان  ۸

تولیـد اسـت، اسـتفاده از تسـهیالت بـا درصـد کـم،  ۀهنرمندان از مزایای پروان ۀبیم

   .)۸ و ۱ بافی (کد تالش برای ثبت ملی هنر گیوه

ـــر  ـــدان و هن ـــت از هنرمن ـــت دول حمای

 بافی  گیوه

  حمایت دولتی

  سنتی ۀتولید به شیو تولید به روش قدیمی و سنتی قبل است. مشتریان خاص خود را دارد.  ۀشیو  ۹

  

  

  

  

  

  

  

  

  تولید

هنرمنـدان جـوان  کننـد و کار به روش سنتی گیوه تولید می هنرمندان قدیمی و کهنه  ۱۰

هـای مختلـف  فیـق سـنت و مـدرن و اسـتفاده از طـرحهم با تل و هم به روش سنتی

 ).۶ و ۱ (کدکنند  تولید می گیوه

  

  

تولیــد بــه روش ســنتی و مــدرن بــا حفــظ 

 سبک قدیم
پسـند متناسـب بـا  هـای جـوان هـایی بـا طـرح کنم هم گیوه سنتی تولید می ۀهم گیو  ۱۱

  ). ۸ و ۷ مشتری برای هر دو مشتری هست (کد ۀیقسل

    .)۴و ۳ ،۲کد و تولید کم آن ( رویۀ گیوه ۀنبودن بافند  ۱۲

هـا در انتظـار بمانـد  ست به همین دلیل مشـتری بایـد ماهاشاگرد و هنرجو خیلی کم   ۱۳  تولیدمشکالت 

  .)۴ و ۳ ،۲کد (

دهاقان بازار خوبی دارد هم در داخل هم در خارج از کشور فقـط عرضـه کـم و  ۀگیو  ۱۴

 شـود (کـد سرعت تولید پایین است و این باعث افزایش قیمت و تهدید بازار گیوه می

  اقتصادی  افزایش قیمت گیوه  ).۱۱ و ۲، ۱
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بافی پژوهی هنر گیوهآینده

 ۵۰ـ ۳۷شهرستان دهاقان، 

ویـژه در شناسـایی بـازار فـروش و  جانبـه بـه همههای گروهی با مدیریت  ایجاد کارگاه  ۱۵

 ).۱ شود (کد جذب مشتری باعث سرعت در تولید و فروش بهتر می

   افزایش فروش با مدیریت صحیح

  

  

  

  

  

  

  

 ۀی و توسعکارآفرین

  کار

  

  

  

  

  

  

  های گروهی تولید با ایجاد کارگاه یارتقا

  

  

  

رآفرینان با مـدیریت کـاردان های گروهی برای سرعت در تولید توسط کا ایجاد کارگاه  ۱۶

  )۱۸و  ۱۲ (کد

  ).۸ کنم (کد باف همکاری می برای سرعت در کارم با چند هنرمند گیوه  ۱۷

  

بـافی را  هـای مسـتقل کـار گیوه در گذشته همه در این بازارچه در کنار هـم در دکـان  ۱۸

 ۳، ۲ اال بود هم مشتری زیادتر بود (کدهم تولید ب ،دادند گروهی انجام می صورت به

  ).۴ و

خریـدن  بـرایبـاف  کارآفرینان و تاجران صنایع دستی با حمایـت از هنرمنـدان گیـوه  ۱۹

فـروش محصـوالت خـود را  ۀن صـورت کـه هنرمنـد دغدغـایـ  هـا بـه محصوالت آن

، ۱۸ ،۱۲کـد گسترش این هنر کمک زیادی کنند ( توانند به تولید و نداشته باشد می

  ).۲۰ و ۱۹

گسترش کار با حمایت بخـش خصوصـی 

  انکارآفرینو 

پسندتر باشد جذب  وانها بیشتر باشد و ج ها و مدل هرچه خالقیت و کیفیت در طرح  ۲۰

 ).۶کد شود ( مشتری و فروش بیشتر می

جـــذب مشـــتری و  خالقیت افزایش فروش با تنوع و

  فروش

  

  

  

  

  کیفیتافزایش فروش با 

هـا باشـد و  دهم گیوه شکل سنتی خود را حفظ کند اما متناسب خـانم من ترجیح می  ۲۱

 .)۱۵و  ۱۲ تزیینات مختصر و سنتی داشته باشد (کد

 

   حفظ شکل سنتی

  

  

  و نوآوری خالقیت

  

  

  ها خانمتولید گیوه برای 

  دارا بودن تزیینات سنتی

ها و  هــای تبلیغــاتی در نمایشــگاه حجــای طــر  هــای مینیــاتوری بــه اســتفاده از گیــوه  ۲۲

هـای تلفیقـی در  جـای اهـدای تنـدیس و اسـتفاده طرح های توریستی و یا به شرکت

 .)۱۲ و ۷، ۱ . (کد.بافی و. دوزی، زری قومنج دوزی، گیوه از هنرهایی مثل چرم

  های مینیاتوری تولید گیوه

 

  تلفیق با هنرهای مشابه

ـــ ـــرکتاس ـــ تفاده در ش ای تبلیغـــاتی، ه

  ها توریستی و نمایشگاه

  

  

  

  

  

  

گـــــــــــــــاهی و  آ

  سازی فرهنگ

  

گاهی و شناخت نداشتن   ۲۳ این هنـر و کاربردهـا و خاصـیت درمـانی آن باعـث دربارۀ آ

، ۵ ،۱این نوع پاپوش نداشته باشـند (کـد  شده مردم توجه زیادی به یادگیری و تولید

  ).۱۰ و ۹ ،۶

گاهی نا بـافی و کاربردهـای  هنر گیـوه ازآ

  آن

در تمــام مقــاطع  تــر گســترده صــورت بههــای ســنتی  مبحــث آزاد درســی بــرای هنــر  ۲۴

 .)۹ اکنون در مقاطع ابتدایی وجود دارد (کد که هم تحصیلی ایجاد شود

آمــوزش هنرهــای ســنتی در مباحــث آزاد 

 درسی

های گذشـته کتـاب  اضافه شدن کتاب هنرهای سـنتی بـومی هـر اسـتان (در سـال  ۲۵

گـاهی و شـناخت دانش جغرافیای استانی داشتیم) می آمـوزان در تمـام  تواند بـرای آ

 ). ۱۰باشد (کد  مؤثرمقاطع تحصیلی 

 سازی آموزش هنرهای سنتی بومی

ــر و متخصصــآمــوزش بخــش خ  ۲۶ ــه کودکــان و  ناصوصــی توســط دانشــجویان هن ب

هـا مثـل وسـایل  نوجوانان برای شناخت و درک بهتر هنرهای سنتی به زبان خود آن

ای، ماکت  یانههای را ها، بازی ها و انیمیشن بازی، آموزش با نمایش عروسکی، فیلم

 ).۱۷و  ۱۲ سازی (کد و عروسک

آمـــوزش  ۀنـــوآوری و خالقیـــت در شـــیو

 کودکان و نوجوانان

  (نگارندگان)
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  های شاخص تأثیرگذار تجزیه و تحلیل پیشران. ۱۰

آمـده  دسـت ههای بـ ز مجموع مفـاهیم و مقولـها

دست آمـده ه عامل پیشران ب ۹ها  حاصل از داده

. آمــوزش و ۲ ؛. تولیــد۱نــد از: ا اســت کــه عبارت

 ؛. حمایت دولتی۴ ؛. استقالل فردی۳ ؛یادگیری

گــاهی و فرهنــگ۵ . ۷ ؛. اقتصــادی۶ ؛ســازی . آ

 ؛کـار ۀ. کـارآفرینی و توسـع۸ ؛خالقیت و نوآوری

. جـــذب مشـــتری و فـــروش. محقـــق بعـــد از ۹

ــران ــرور پیش ــاالیش و م ــل پ ــش ،های حاص  ش

) را بـه ۱۵پیشران شـاخص و تأثیرگـذار (تصـویر 

  شرح زیر تجزیه و تحلیل کرده است.

  

  سازی آگاهی و فرهنگ .۱ـ۱۰

گاهی و شناخت نداشتن نسبت بـه« ایـن هنـر و   آ

کاربردها و خاصیت درمانی آن باعـث شـده مـردم 

توجه زیادی به یادگیری و تولیـد ایـن نـوع پـاپوش 

ــند ــته باش ــخ( »نداش ــد گو پاس و  ۹، ۶، ۵، ۱یان ک

است که برای  بر این باور) ۹ی کد (گو  پاسخ). ۱۰

گاهی و شناخت دانش کـه  تـر در تمـام مقـاطع تحصـیلی ایجـاد کـرد گسـترده صـورت بههـای سـنتی  توان مبحث آزاد درسی بـرای هنر آموزان می آ

ی گو  پاسـخباشـد ( مـؤثرتواند در این زمینه  اکنون در مقاطع ابتدایی وجود دارد. همچنین اضافه شدن کتاب هنرهای سنتی بومی هر استان می هم

ن) از اخـش خصوصـی (دانشـجویان هنـر و متخصصـتواند با آموزش ب سازی آن می بافی و فرهنگ جمله گیوه ). شناخت هنرهای سنتی از۱۰ کد

دینـه سـازی در جامعـه نها ای، ماکـت و عروسک های رایانـه ها، بازی ها و انیمیشن نمایش عروسکی، فیلمدوران کودکی و نوجوانی با وسایل بازی، 

  ).  ۱۷ و ۱۲یان کد گو پاسخشود (

  آموزش و یادگیری .۲ـ۱۰

ها و  کــاربردی در آموزشــگاه صــورت بهتــوان آن را  شــاگردی اســت امــا میاستاد صــورت بهاز گذشــته تــا االن «بــافی  آمــوزش و یــادگیری هنــر گیوه

ان و بخـش خصوصـی کارآفرینـزایی توسـط  های آموزشی و اشتغال با برگزاری کارگاه«). همچنین ۱۷ و ۷ یان کدگو پاسخ( »ها آموزش داد دانشگاه

آمـوزش هنـر «). ۱۰و  ۹، ۶، ۵، ۱یان کـد گو پاسـخ( »ایـن هنـر جـذب کـرد  هـا را بـه تـوان جوان بافی و آموزش و اشتغال می معرفی هنر گیوه برای

، ۱۸، ۱۲یان کـد گو پاسخ( »این هنر گردد ۀ تواند باعث پیشرفت و توسع خصوصی میهای بخش  ها و کارگاه بافی و بازاریابی از طریق آموزشگاه گیوه

انـد و ایـن  قـدم بوده رد، پـیشگیـ ویژه هنرهای دستی که از ذوق و سلیقه و ظرافت سرچشمه می گوناگون به های زنان همواره در عرصه ).۲۰ و ۱۹

یان گو پاسـخ). ۸۵، ۱۳۹۵ر ایجاد اشتغال و کسب درآمد شده است (مدرس وحیـد ها د هنر و خالقیت همواره سبب خودباوری و اعتماد به نفس آن

  اند.  ای داشته خودکفایی توجه ویژه با هدفسرپرست سرپرست یا بد ن و زنان بیبافی به معلوال رویۀ گیوه) به آموزش ۱۶ و ۱۲کد (

  تولید .۳ـ۱۰

های مختلف گیـوه  دو روش سنتی و تلفیق سنت و مدرن و استفاده از طرحکار به روش سنتی و هنرمندان جوان، به  هنرمندان قدیمی و کهنه

به همین دلیـل  ؛است رویۀ گیوه ۀجو و نبود بافنداین هنر معدود بودن هنر  ). از جمله مشکالت اصلی تولید۶ و ۱ ی کدگو  پاسخکنند ( تولید می

ران، بـازار خـوبی دارد ولـی طور متوسـط در داخـل و خـارج از ایـ دهاقان به ۀ). گیو۴و  ۳، ۲یان کد گو پاسخها در انتظار بماند ( مشتری باید ماه

 ۀ). بـرای اینکـه هنرمنـد دغدغـ۱۱و  ۲، ۱یان کـد گو پاسـخکم و سرعت تولید پایین باعث افزایش قیمت و تهدید بازار گیوه شده است ( ۀعرض

هاي پیشران

 شاخص
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بافی پژوهی هنر گیوهآینده

 ۵۰ـ ۳۷شهرستان دهاقان، 

هـا  خریـدن محصـوالت آن بـرایبـاف  ت از هنرمنـدان گیوهفروش محصول خود را نداشته باشد کارآفرینان و تـاجران صـنایع دسـتی بـا حمایـ

  ). ۲۰و  ۱۹، ۱۸، ۱۲یان کد گو پاسختوانند به تولید و گسترش این هنر کمک زیادی کنند ( می

  خالقیت و نوآوری .۴ـ۱۰

ای داشتند. با تلفیق هنرهایی ماننـد  ها با حفظ شکل سنتی و تزیینات هنری توجه ویژه متناسب خانم ۀدر نوآوری تولید گیو ۱۵و  ۱۲یان کد گو پاسخ

ها  های تبلیغاتی و هـدایا در نمایشـگاه جای طرح های مینیاتوری به ستفاده از گیوهبافی و همچنین ا بافی با هنر گیوه دوزی، زری قودوزی، منج چرم

). در تعـاریف مبنـایی اقتصـاد ۱۲و  ۷، ۱یان کـد گو پاسـخخالقانه و نوآورانه عمل کـرد ( ،توان در تولید گیوه می ها های توریستی و جشنواره و شرکت

هـای موجـود صـنایع خـالق قلمـداد کـرد.  بنـدی ا حرفه و محصـول را بتـوان در طبقـههای خاصی مطرح شده است تا یک صنعت ی لفهؤ خالق، م

هـا بـاال بـوده و ایـن ارزش بـاال، ناشـی از خالقیـت ذهنـی و  آن ۀت این صنایع نسبت بـه مـواد اولیـتولیدات و محصوال  ۀنکه ارزش افزودنخست ای

  ). ۶۲، ۱۳۹۵است. از این نظر خالقیت ذهنی خالقان آثار، اهمیت پیدا خواهد کرد (مدرس وحید ه دکنندگان و هنرمندان آنابداعات فکری تولی

  جذب مشتری و فروش .۵ـ۱۰

ایـران، یکـی  ).۶ ی کدگو  پاسخگردد ( فروش می یعامل جذب مشتری و ارتقا ،پسند بودن در طرح و نقش، کیفیت و جوانافزایش خالقیت، تنوع 

ایـن کشـور هرسـاله پـذیرای گردشـگران داخلـی و خـارجی   این موضوع سبب شده  های دستی است که وردهاتولیدات فر  ۀاز سه کشور برتر در زمین

که کاالی صنایع دستی ایـران سـومین کشـور نای  با توجه به .یق اقدام به کارآفرینی، درآمدزایی و جذب گردشگر کندبسیاری باشد و بتواند از این طر 

خلـیج فـارس و  ۀاروپا، آفریقا، کشورهای حاشی ۀمندان در خارج از کشور از جمله در اتحادی لحاظ تنوع است، بین عالقه به صنایع دستی ۀدکنندتولی

سـت. پـس بایـد ایـن ر کشـور ماای دارد. برای همین است که باید گفت صنایع دستی، سفی های هنر هستند، جایگاه ویژه ریشهدنبال  بهکسانی که 

  ).۶۱، ۱۳۹۵تر دیده شود (مدرس وحید  روز بیشتر و ویژه گاه آن روزبهجذابیت صنایع دستی تقویت شود و جای

  ی و توسعه کارکارآفرین .۶ـ۱۰

گروهی  صورت بههای مستقل خود  ها و کارگاه ها در مغازه کش دوز و تخت باف، گیوه در گذشته هنرمندان گیوه ،۴و  ۳ ،۲یان کد گو پاسخ ۀگفت به

های گروهی  ایجاد کارگاهبراین بنا این هماهنگی در کار باعث افزایش عرضه و تقاضا (مشتری) بوده است.  پرداختند که و منظم به تولید گیوه می

مایکـل  ).۱ ی کـدگو  پاسـخویژه در شناسایی بازار فروش و جذب مشتری باعث سرعت در تولید و فـروش بهتـر اسـت ( به جانبه همهبا مدیریت 

ع رشـد یز تسـر یـو ن یملـ یعامۀ مـردم و نهادهـا ی، طرز تلقیدر ساخت اجتماع یرات اساسییتغ آن ۀالزمکه  داند جریانی میتوسعه را  ۳تودارو

 یازهای، هماهنگ با نینظام اجتماع هد نشان دهد که مجموعیکن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل با شهیو ر  ی، کاهش نابرابر یاقتصاد

از  یا حالتیوضع  یسو  خارج شده و به گذشته یدر داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگ یاجتماع یها افراد و گروه یها و خواسته یمتنوع اساس

ش اشتغال در یاثر خود را از راه افزا و دیآ یمهم توسعه به شمار م یاز ابزارها ینیکارآفر .ابدیبهتر است، سوق  یو معنو  یکه از نظر ماد یزندگ

دات و صـادرات، یتول ینه از منابع، گوناگونیبه یر یگ رد بهرهیگ یه میما ینیکه از رشد کارآفر  یاقتصاد ۀگر توسعیگذارد. ابعاد د یجامعه بر جا م

  .)۶۷، ۱۳۹۵ (مدرس وحید ملی است در سطح ینسب یها تیو شناخت مز  یستگیشا ۀیرقابت بر پا ش ارزش افزوده،یافزا

  هاسناریو . ۱۱

پژوهی است. سناریو داستانی است که رویدادهای آینده را با استفاده از روابط علی و منطقی  های آینده ترین شیوه ولانویسی یکی از متد سناریو

آورنـد  مـی وجـود مطلـوب را بـههـای  نده و قدرت تجسم و ابداع آیندهیآ  هزند. سناریوها مهارت اندیشیدن ب میبه رویدادهای امروز جهان پیوند 

  های تأثیرگذار بر آینده به شرح زیر است:  سناریوهای حاصل از تجزیه و تحلیل پیشران ).۸۸، ۱۳۹۷ ، کشاورز، و خجسته(رستمی

  درنای امید .۱ـ۱۱

گاهی مردم از هنر گیوهنا جـو باعـث بـه انـزوا پسـند و معـدود بـودن هنر  های متنوع و مشتری هایی با طرح رونق کفش بافی و مزایای درمانی آن و آ

 (دولتـی و خصوصـی) و اقتصادی های آموزشی و فرهنگی های ملی، نهاد بنابراین رسانهرفتن این هنر و مشکالت اساسی در تولید آن شده است. 

بـه تقویـت باورهـای  و... هـا هـا، سـاخت اپلیکیشـن و انیمیشـن و جشـنواره هـا نمایشـگاهایجاد های مستند،  تولید فیلم تبلیغات، ۀواسط به توانند می



  
 

 

 ۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان پاییز و زم
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گاهی، فرهنگی برای  ایجاد ایـن عوامـل  .را ایفا کنند یمؤثر نقش  ،یکارآفرینو  گذاری مزایای سرمایهاز رسانی  ، اطالعهنری ترویج صنایعو خرید آ

  و دیگر هنرهای سنتی داشت.  بافی گیوهمطلوبی برای هنر  ۀتوان امید آیند شده و میجذب، تقویت و توانمندسازی تخصصی هنرجویان باعث 

  سیمرغ .۲ـ۱۱

 صـورت بهکـش  ساز و تخت ، چرمدوز پرداختند)، گیوه ن کار میای  هها ب باف (بیشتر خانم که در گذشته گیوه با هماهنگی بین گیوفنای  هبا توجه ب

انفـرادی اسـت و ایـن عامـل کـاهش در تولیـد شـده  صورت بهها  در حال حاضر کارگاه بوده است. این هنرشده و باعث رونق  گروهی تولید می

 ،آفرینـان کـارکـش)،   دوز و تخـت باف، گیـوه اگر با مدیریت صحیح توسط دولت یا بخش خصوصی هماهنگی الزم بین هنرمندان (گیوهاست. 

هنرجویـان و  زمینـه بـرای جـذب انجـام شـود کیفیـت یبـا ارتقـا گروهی و تیمـی صورت بهو فروشندگان ایجاد و کار تولید گیوه  گذاران سرمایه

ایجاد خالقیت و نوآوری، تنوع در محصول، جذب مشتری،  زایی برای زنان و جوانان، اشتغال مندان، ایجاد انگیزه برای رشد و پیشرفت، عالقه

   گردد. برای این هنر فراهم میاقتصادی، فرهنگی و تعامل اجتماعی  ۀرونق و توسعر نهایت افزایش فروش و د

  سان کیو ای .۳ـ۱۱

م و وابـافی بتوانـد بـه تـده کـه هنـر گیـوبـرای این رقابت، ها و افزایش بازار در دنیای صنعتی و مدرنیزه امروز با توجه به تغییرات و تنوع در سلیقه

و بـافی بـا کسـب آمـوزش  نوع در این هنر الزامی اسـت. هنرمنـدان و کارآفرینـان هنـر گیـوهخالقیت و نوآوری و تحیات خود ادامه دهد ایجاد 

تواننـد محصـوالت متنـوعی بـرای جـذب مشـتری و  گام شدن با دنیای مدرن البته با حفظ سنت میهوش و خالقیت خود و هم گیری از بهره

بافی،  (ترمه دیگر یهای دیگر در تعامل باشند و محصوالتی از تلفیق با هنرها توانند با هنرمندان رشته تولید کنند. همچنین میافزایش فروش 

جهـان در هـر سـن و کنند. با ایجاد محصوالت فاخر و جذاب و هماهنـگ بـا سـالیق مـردم ایـران و  ایجاد دوزی) دوزی، پته دوزی، چرم قالب

  ی در انتظار این هنر خواهد بود.درخشان ۀآیند ،جنسیتی

  شازده کوچولو .۴ـ۱۱

 مثـال: رایبـ(ایفا کنند خود  تقویت باورهای فرهنگی و تحریک خالقیت و نوآوری فرزندان نهادینه کردن و ی درمؤثر نقش ها  خانوادهچنانچه 

و  هـا هـا و بازارچـه عامیانه، رفتن به نمایشـگاههای  ها، کشیدن نقاشی، قصه ها و ماکت های سنتی، سازه ها و پاپوش ساخت عروسک با لباس

های صنایع دستی از سطح دبستان تا  آشنایی به تمام جنبه ۀزمین نهادهای آموزشی (دولتی و خصوصی)اگر  همچنین ...)،سنتی وهای  مکان

 رونـق و وم،اباعـث تـد ،بپردازند ها ت مهارتخودکفایی و خودباوری، کار تیمی، ترویج کارآفرینی، تقوی ۀتقویت روحی و به را فراهم کنند دانشگاه

  بافی خواهد شد. گیوه هنرهای سنتی و هنرتوسعه (فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) 

  

  گیری نتیجه. ۱۲

مناسـب بـرای  راهکارهـای ۀبافی شهرستان دهاقـان، شناسـایی عوامـل اثرگـذار و ارائـ هنر گیوه ۀواکاوی عمیق در زمینهدف پژوهش حاضر 

هـای  عوامـل و پیشـران ،نظـران پیشـینه و مصـاحبه بـا هنرمنـدان و صـاحب ۀین هنر است. بدین منظور بـا مطالعـبهتر ا ۀتوسعه، تداوم و آیند

نـد از: سـناریوی ا های پژوهش شکل گرفت که عبارت سناریو ،های کلیدی گذار شناسایی شدند. پس از تجزیه و تحلیل پیشران شاخص و تأثیر

گاهی مردم از هنر گیوهناولو. در سناریوی درنای امید، کوچ کیوسان و شازده نای امید، سیمرغ، ایدر  جو باعث به انزوا معدود بودن هنر و بافی  آ

هـای آموزشـی و فرهنگـی و اقتصـادی (دولتـی و  هـای ملـی، نهـاد بنـابراین رسـانه .رفتن این هنر و مشکالت اساسی در تولید آن شده اسـت

گاه خصوصی) می هـای انفـرادی و  دلیـل کارگـاه بـه سیمرغ، یی داشته باشند. در سناریو مؤثر سازی این هنر نقش  سازی و فرهنگ توانند در آ

توانند با مـدیریت اصـولی و کـارآفرینی و ایجـاد کـار  سرعت پایین در تولید، خرید و فروش کاهش پیدا کرده است. دولت و بخش خصوصی می

خالقیت و نوآوری است. هنرمندان و کارآفرینـان هنـر  ،عامل کلیدی ،سان کیو ای یزایی کنند. در سناریو  اشتغالتیمی هنرمندان را حمایت و 

تواننـد محصـوالت  گام شدن بـا دنیـای مـدرن البتـه بـا حفـظ سـنت مـیگیری از هوش و خالقیت خود و هم بافی با کسب آموزش و بهره گیوه

و با ایجاد محصوالت فاخر و جذاب و هماهنگ با سالیق مردم ایران و جهان در هـر  تولید کنندمتنوعی برای جذب مشتری و افزایش فروش 

شـازده کوچولـو، خـانواده و نهادهـای آموزشـی (دولتـی و  یدرخشانی در انتظار این هنر خواهد بود. و در نهایت سـناریو  ۀآیند ،سن و جنسیتی
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 ۵۰ـ ۳۷شهرستان دهاقان، 

خودکفایی و خودباوری، کار تیمی، ترویج کارآفرینی، تقویـت  ۀرهنگی، تقویت روحیقویت باورهای فخصوصی) را عامل کلیدی برای آموزش و ت

م، رونـق واو باعث تد داند. ایجاد این عوامل باعث جذب، تقویت و توانمندسازی تخصصی هنرجویان شده میها در تمام سنین مختلف  مهارت

  داشت. نتظاراهنر این  مطلوبی برای ۀتوان آیند و می گردد بافی می و توسعه (فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) هنر گیوه
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