نقش صنایعدستی در کارآفرینی زنان و توسعه اقتصادی
زهرا پاکزاد
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چکیده
در این مقاله به بررسی و شناخت عملکرد صنعت قالیبافی در توسعه اقتصاد روستایی در منطقه وزوان (استان اصفهان)
پرداختهشده و در این راستا نقش گسترش صنایعدستی بهعنوان اقتصاد پایدار موردتوجه قرارگرفته است .همچنین،
اهمیت این فعالیت و نقش آن در توسعه اقتصادی و فرصتهای شغلی ایجادشده با الگوی اجرایی در کشورهای
درحالتوسعه مانند هندوستان و چین مطابقت دادهشده است .در این پژوهش توسعه اقتصادی در کشورهای فوقالذکر با
تکیهبر دانش و فنآوری بومیو نقش آن در فرآیند توسعه ،محوریت موضوع را به خود اختصاص داده است .لذا بهعنوان
نمونه فعالیت زنان روستایی بخش شمال استان اصفهان (میمه ،وزوان) در نظر گرفتهشده است .روش تحقیق در مقاله
حاضر ،توصیفی-تحلیلی بوده و نحوه گردآوری مطالب اسنادی (کتابخانهای) است .تجزیهوتحلیل نظرات و ارائه راهکارها
و الگوهای کارکردی از اهداف اصلی این پژوهش است .نتایج حاصل نشان میدهد که برنامه کارآفرینی این زنان در حوضه
قالیبافی موجب توسعه اقتصاد روستایی شده و تا حدود هشتاد درصد در توسعه و گسترش صنایعدستی نقش مهی را
ایفا نموده است .این روند منطبق بر الگوهای کارکردی بوده که در هندوستان و چین سبب باال بردن موقعیت آنها در
اقتصاد جهان شده است.

 .1استادیار دانشگاه الزهرا(س)

Email: zahrapakzad@ymail.com
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واژگان کلیدی :صنایعدستی ،کارآفرینی ،اقتصاد ،روستا ،فنآوری بومی.
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توجه به تولیدات صنایعدستی و با تکیهبر هنرهای سنتی
ایران و خالقیت در طراحی و نوآوری ،هر یک از هنرهای
دستی و بومیاقوام گوناگون در کارآفرینی و رشد مشاغل
روستایی نقشی مؤثر را ایفا میکند .افزایش تولیدات
ماشینی و غیر اصیل تمایل و ذوق و سلیقه جامعه را
بهگونهای بهسوی تهیه و تولید صنایعدستی با طرحی
اصیل و سنتی سوق داده است.
توجه به اقتصاد پایدار روستایی این ظرفیت را در اختیار
برخی از روستاهای دارای منابع فرهنگی و هنری بهویژه
صنایعدستی و صنایع سنتی و بومیروستایی قرار میدهد
تا با استفاده از فرصت پدید آمده ،خود برای آینده اقتصاد
روستایی و توسعه روستا مشارکت و برنامهریزی کنند.
برای توسعه همهجانبه و پایدار روستایی ،توجه به تولیدات
صنایعدستی و هنرهای بومی و نوآوری در طرحهای
اصیل روستایی از راهکارهای مهم به شمار میرود .البته
در کنار هر دلیلی برای ترویج صنایع روستایی بهمثابه
یک ابزار توسعه روستایی ،دلیلی معکوس نیز بر ضد آن
وجود دارد .بهگونهای که ایجاد شغلهای فصلی و پارهوقت
و درآمدهای پایین نیز مورداستفاده قرارگرفته است.
ازنظر پیتر دورند ،1توسعه اقتصادی عبارت است از بسط
امکانات و پرورش قابلیت هنری بومی و صنایعدستی
زنان و مردان که برای جلوگیری از فقر ضروری است .در
همین راستا ،تقلیل دامنة فقر عمومی ،بیکاری و نابرابری
مالزم با توسعة اقتصاد است (ازکیا .)18 :1379 ،در اغلب
مناطق روستایی جهان ،شغل اصلی روستانشینان بهویژه
مردان،کشاورزی است .در مناطق روستایی ،مشاغل غیر
کشاورزی هم یافت میشوند که زنان بخش عمده آن
را تشکیل میدهند؛ مانند پارچهبافی ،حصیربافی ،کنف
بافی ،سوزندوزی ،کندهکاری روی چوب؛ اما آنها ازلحاظ
اقتصادی در درجه دوم قرار دارند .در برخی مناطق،
کشاورزی جنبة کار و کسب و نوعی صنعت را پیداکرده
است؛ اما در مناطق دیگر بیشتر نوعی شیوة معیشت -یا
پیشة خانوادگی -محسوب میشود (چیتامبار:1378 ،2
 .)106بسیاری از جامعهشناسان روستایی بر این باورند
که یکی از خصایص اصلی بخش هنرهای س ّنتی در
جوامع کشورهای جهان سوم پایین بودن سطح تولید
است و عدم آشنایی هنرمند سنتی به تولید صنایعدستی
برگرفته از سالیق بازار جهانی است .بر اساس این عقیده
وقتی هنرمند به عوامل تولید س ّنتی محدود باشد ،مقدار
کمیبه رشد اقتصادی کشور کمک میکند و این به دلیل
ناتوان در بهکارگیری عوامل مختلف برای تنوع بخشیدن
به تولیدات هنری است .با اصالح و خالقیت در طرح و
نقش در عین وفاداری به هنرهای س ّنتی ایرانی میتوان

میزان تولید را باال برد .برای دستیابی به چنین هدفی
تاکنون راههای متفاوتی برای توسعه هنرهای روستایی
ارائهشده است که مهمترین آنها توجه به تولید آثار بدیع
هنری است (لهساییزاده.)1365:176 ،
وجود مواد اولیه به اندازة کافی برای همه ،بسیار مهم
است؛ زیرا این تنها راه برطرف ساختن بازتابهای ضد
تولیدی و ایجاد یک فضای مناسب جهت تولید است که از
سوی دیگر فرصتهای کاری جدیدی را نیز فراهم میآورد
و باید بهعنوان هدف اصلی در برنامهریزی اقتصادی در
روستاها مدنظر قرار گیرد .بدون آن ،نمیتوان سیل مردم
بهطرف شهرهای بزرگ را تخفیف داد تا چه رسد به اینکه
از حرکت بازداشت .جمعیت زنان روستایی نقش اساسی
را در تولید مواد اولیه دارند (شوماخر )135 :1372 ،جهان
سوم با کمبود ف ّناوری ،پایین بودن سطح آموزش و مهارت،
افزایش بیرویه جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها
نیز ،دستبهگریبان است و هیچیک از این مسائل نوید
دور نمایی مثبت و خوشبینانهای برای ورود به عصر فرا
صنعتی نمیدهند (توسلی .)80-120 :1375 ،شوماخر
در کتاب معروف "کوچک زیباست" به انبوه بیکاران و
مهاجرت تودهوار اشاره میکند و حاصل این تحرک
جمعیت را فراگرد مسمومسازی متقابل میداند (شوماخر،
 .)133-147 :1372همینطور در بیست سال اخیر بر
نقش صنایعدستی و هنرهای بومی روستایی و آموزش
زنان در تأمین اشتغال مولد و کسب امکانات تازه بهعنوان
یک موضوع مهم تحقیقاتی در اقتصاد توسعه مطرح و
در میان سیاستگذاران و مؤسسات بینالمللی اعطای
کمکها ( )Donorsبهصورت بحث روز درآمده است (C؛ و
 Liedholmو E؛ و .)195-217 :1370 .Cnuta
درمجموع ،این مقاله به دنبال یافتن جوابی مناسب برای
سؤاالت زیر است:
 .1ضرورت ایجاد و گسترش صنایعدستی و هنرهای
سنتی و بومی در کارآفرینی زنان و فناوریهای متوسط،
در توسعة اقتصادی و اشتغال پایدار در روستاهای ایران
چیست؟
 .2کشف نیاز بازار داخلی و خارجی ،طراحی ،ایدهپردازی
و خالقیت مدیریت ،تدوین استراتژی ساخت ،تولید و
احیا ،صنایعدستی و هنرهای فراموششده چگونه صورت
میپذیرد؟
 .3انجام این امر چه تأثیری در دستیابی به توسعه پایدار
روستایی در کشور ایران خواهد داشت؟
 .4تجارب مفید سایر کشورها در انجام این امر چه بوده
است و چگونه میتوان از این تجارب برای دستیابی به
توسعة پایدار روستایی در ایران استفاده کرد؟

روش تحقیق
محدود جغرافیایی تحقیق ،شمال غرب استان اصفهان
روستای میمه وزوان است .این تحقیق از نوع توصیفی،
تحلیلی و کاربردی است .برای جمعآوری اطالعات از
موارد متنوعی همچون کتابها ،مقاالت ،اسناد و آمار
استفادهشده است .مطالعات کتابخانهای ،پیمایشی،
مطالعه اسناد و مدارک ،استفاده از تجارب کشورهای
موفق در توسعه پایدار بخش روستایی و کشاورزی
مانند ژاپن ،کره جنوبی و هندوستان ،شناسایی شرکت
تعاونی در بخش روستایی و کشاورزی استان اصفهان،
استفاده از سایتهای اینترنتی و کتابخانههای دیجیتالی
و تجزیهوتحلیل اطالعات و درنهایت "ارائه راهکارها و
الگوهای کارکردی در موضوع تحقیق" ،از روشها و اهداف
اصلی این تحقیق است.
اهمیت موضوع تحقیق
 در خصوص صنعتی کردن مملکت ،خواستار یک صنعتملی و مستقل هستیم که همراه با کشاورزی در خدمت
مردم قرارگیرد؛ نه یک صنعت وابسته به خارج .مردم باید
سعی کنند که در بخش کشاورزی و صنایع کوچک فعال
باشند و توجه به صنایع بزرگ باعث نشود که صنایع
کوچک هم از بین برود (اکبری.)29:1378 ،
 استقالل و عدم وابستگی باید در سطح پایین و زیرینآغاز شود و درصورتیکه هر روستا خودکفا و قادر به
مدیریت امورات خود شود؛ آن به دست میآید (ماهاتما
گاندی).
 اگر بتوانیم نظر مقامات و مردم را از پروژههای عظیمدور کنیم و توجه آنها را به نیازهای واقعی فقرا جلب
کنیم ،قادریم در مبارزه پیروز شویم (ای .اف .شوماخر.
کوچک زیباست .نقلشده در :رابرت چمبرز.)67 :1381 .
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نقش گردشگری در تولیدات صنایعدستی و توسعة
روستایی
امروزه رشد جمعیت در مناطق روستایی ،بدون
سرمایهگذاری نظاممند برای تقویت زیرساختهای
اقتصادی و متنوع سازی آنها ،به گسترش بیشازحد
فعالیتهای تولیدی و متکی بر منابع طبیعی انجامیده
و این گسترش ناپایدار نیز بهگونهای محسوس به تخریب
فزایندة منابع طبیعی موجود منجر شده است .گذشته از
این پیامد منفی ،با میزان پایین بهرهوری نیروی کار و
حذف زنان بهعنوان نیروی کار در نتیجة ماشینی شدن
نامناسب ،میزان باالی بیکاری (پنهان و آشکار) در بخش
تولیدات روستایی و گسترش فناوری سرمایهبر ،ایجاد
فرصتهای شغلی پایدار از طریق گسترش کارکردهای

متکی بر منابع طبیعی در پاسخ به خیل عظیم بیکاران
روستایی که بیبهره از سرمایه و مهارت الزم ،ناگزیر
با مهاجرت به کالنشهرها حاشیهنشینی را گسترش
میدهند تا حدی غیرممکن شده است (حیدری چیانه،
.)23 :1383
در جهان پرتالطم کنونی ،روستاها به کانون تردد
انسانهایی بدل شدهاند که برای فرار از زندگی پرهیاهوی
شهری وزندگی ماشینی به روستاها سفر میکنند .امروزه
با توجه به دامنة تقاضا و نیازهای محیطهای روستایی،
گردشگری روستایی رو به توسعه است و روزبهروز بر اهمیت
و جاذبة خاص آن افزوده میشود .در فرایند برنامهریزی
منطقهای ،میتوان گردشگری روستایی را ابزاری برای
افزایش اشتغال محلی و بهبود کیفیت زندگی و درنتیجه،
افزایش سطح رفاه اقتصادی و امکانات اجتماعی منطقهای
بهحساب آورد و زنان بهعنوان نیروهای کاری در تولید
ی را ایفا مینمایند (منشیزاده،
صنایع روستایی نقش مهم 
 .)166 :1384باید برنامهریزی گردشگری در سطح ملی
و منطقهای صورت بگیرد تا از این رهگذر ،سیاستهای
توسعة گردشگری ،طرحهای مربوط به ساختار ،معیارها
و استاندارد ملی ،امکانات ،عوامل نهادی و دیگر عناصر
ضروری برای توسعه و مدیریت گردشگری و صنایعدستی
مدنظر قرار گیرد .ازاینرو در چارچوب برنامهریزی ملی
و منطقهای ،تهیة برنامههای تفصیلیتر برای جاذبههای
گردشگری ،گردشگاهها ،شهرها و روستاها و سایر اقسام
گسترش صنایع روستایی و صنایعدستی میسر است
(سازمان جهانی گردشگری .)14 :1379 ،بر اساس
اطالعات منتشرشده توسط سازمان جهانی گردشگری
ملل متحد تا پایان سال  ،2006گردشگری رشدی معادل
 7/2درصد داشته و صنایع روستایی به نسبت  6/4رشد
داشته است .در هشت ماهة اول سال  2006نیز باوجود
ترس از درگیریها و تروریسم ،رشد گردشگری در جهان
معادل  4/5درصد و تولید صنایعدستی  3/8درصد بوده
است (خبرگزاری میراث فرهنگی .)1385 :کارشناسان
صنعت گردشگری براین باورند که ازنظر ظرفیتهای
برنامهریز صنعت گردشگری ،ایران جزو ده کشور جهان
به شمار میرود ،درحالیکه سهم ایران از درآمد بازارهای
بینالمللی صنعت گردشگری و صنایعدستی بسیار
اندک است .با اندکی تعمق ،میتوان بهاین حقیقت پی
برد که صنعت گردشگری و تولیدات صنایع روستایی و
صنایعدستی در ایران ،چنانکه بایدوشاید ،در تولید درآمد
و بهبود شرایط اقتصادی ملی و ناحیهای موفق نبوده است
(حیدری چیانه.)1383 :
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جدول  1ـ میانگین سهم هر یک از بخشها در صنعت گردشگری در استان اصفهان
(این جدول از مرکز اسناد استانداردی استان اصفهان تهیه شده است .به شماره)248 ,19 D. A. SF
متغیر
تکامل

اجتماعی

اقتصادی

آموزشی
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تعداد

میانگین رتبه

استانداری

200

60

میراث فرهنگی

300

70

مردم

50

20

مردم

150

80

استانداری

200

60

میراث فرهنگی

300

70

مردم

20

109

استانداری

20

36

میراث فرهنگی

300

39

مردم

300

36

استانداری

450

29

میراث فرهنگی

300
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اصطالح «گردشگری روستایی» درکشورهای مختلف
دارای معانی متفاوتی است .برای مثال در فنالند ،اغلب
به معنی اجاره دادن خانههای روستایی به گردشگران
و تدارک مواد غذایی در روستاهاست؛ در مجارستان،
اصطالحی ویژه برای روستاهای توریستی وجود دارد که
فقط به فعالیتها و خدمات تدارک دیدهشده در روستاها
اشاره میکند و درواقع،حاکی از نوعی گردشگری ارزان
در آنجا و درگیرشدن در کشاورزی یا فعالیتهای محلی
دیگری است که چندان برای گردشگر معمول نیست.
در اسلوونی بخش مهمی از گردشگری روستایی را
گردشگری با خانوادة مزرعهداران تشکیل میدهد که در
آن ،گردشگران در کنار خانوادة کشاورزان یا در اتاقی مجزا
اقامت میکنند .عالوه بر این ،دیدار از مزارع و گردش
و صرف غذا در درون مزارع نیز معروف است .در هلند
گردشگری روستایی به معنی چادر زدن در مزرعه است و
در مسیر مجاور مزارع ،با فعالیتهایی نظیر قایقسواری،
پیادهروی یا اسبسواری پیوند یافته است .در یونان شرط
اصلی گردشگری روستایی عبارت است از تدارک صبحانه
و رختخواب با اتاقهای دارای لوازم زندگی متعارف و
پذیرایی با صبحانههای متداول که اغلب از محصوالت
خانگی تهیه میشوند ،در ژاپن شرایط گردشگری
آشنایی با تولید صنایعدستی و مشارکت گردشگران در
آن است( .به نقل از .)4 Yu، 2004، 45:گردشگری زراعی
و اکوتوریسم نیز زیرمجموعههای گردشگری روستایی
محسوب میشوند .رندل و بازبی گردشگری زراعی را
زیر مجموع گردشگری روستایی تعریف میکنند و
براین باورند که گردشگری روستایی مبتنی بر محیط
روستاست ،اما گردشگری زراعی بر پایة مزرعه و کشاورزی
استوار است و میان این دو ارتباطی سست و ضعیف وجود

دارد .به نظر میرسد که بسیاری از بررسیها نقش مزرعه
و کشاورز مبنی بر زمینهسازی گردشگری زراعی را تأیید
میکنند) .5(Fleischer and Tchetchik, 2005به استناد
یکی از مقاالت مستدل طبیعت گردی ،این واژه در اوایل
 1980توسط سبالوس السکورین ابداعشده است .او در
تعریف واژة طبیعت گردی چنین میگوید طبیعتگردی
سفری است به مناطق طبیعی نسبتاً بکر و دست نخورده
با هدف مطالعه ،تحسین و لذت بردن از مناظر ،جانوران،
گیاهان وحشی منطقه و هر گونه آثار فرهنگی (گذشته
و معاصر) که در این مناطق یافت میشود( 6فنل:1385 ،
 .)56گرچه اکوتوریسم یک راهبرد توسعة اقتصادی بادوام
را برای مناطق روستایی و منابع طبیعی ارائه میدهد ،اما
نیاز به مدیریت قوی و دقیق دارد زیرا چهبسا گاهی نیز
مردم را به رقابت برخالف منابع طبیعی وامیدارد.
بنابراین ،گردشگری روستایی واقعاً به یک ناحیة عمدة
«جدید» برای تقاضای گردشگری تبدیلشده و از سوی
همة سیاستمداران مورد موافقت جدی قرار گرفته است
که در این زمینه ،پیگیریهایی نیز صورت میگیرد .از
حدود بیست سال پیش ،مفهوم گردشگری پایدار (در
نتیجة افزایش بحثهای مقابله با نبود مدیریت گردشگری)
مطرح شده است .به نظر میرسد که گردشگری پایدار در
مناطق توریستی نتیجة رابطهای سهگانه میان مناطق
گردشگری ،مردم و محل سکونت آنها ،مسافرتها و
صنعت گردشگری باشد و آموزش صنایع روستایی و
صنایعدستی بخش عمده آن را شکل میبخشد.
در این زمینه دهیاری بخش بلخار و میمه اصفهان برای
مناطق تحت پوشش خود به کمک جهاد کشاورزی و
جهاد سازندگی و میراث فرهنگی مبادرت به برگزاری
کالسهای آموزشی نمود .هدف از این آموزشها

جلب منابع اقتصادی ،تولید صنایعدستی و تولیدات
بومیروستایی بود .نتایج حاصل از آموزش در جدول زیر
تدوین و تنظیم شد که در آن سهم زنان روستایی در
بخشهای آموزشی  % 83از کل مجموع بود.
جدول  2ـ نتایج آموزشهای هدفمند جهاد سازندگی و جهاد
کشاورزی بلخار و میمه  1379ـ آرشیو (شماره  1954ردیف
 3بند  1ـ آموزش)
چالشها آموزشهای
پایه و عمومی
5385

کالبدی

اقتصادی

اجتماعی

تعامل

1029

2069

9233

3526

2478

 % 91سهم
زنان

 % 69سهم
زنان

 % 86سهم
زنان

 % 81سهم  % 73سهم زنان
زنان

درگذشته ،صنعت گردشگری براین رابطة سهگانه غلبه
داشت ،اهداف گردشگری پایدار برای تطبیق و تعادل
بحرانهای این سه بخش ایجادشده است و چنین
تعادلی را در مدتزمان طوالنی حفظ میکند .درواقع
گردشگری پایدار به سمت کاهش خطرات فرهنگی و
محیطی ،رضایت گردشگران و افزایش رشد اقتصادی
برای مدتزمان طوالنی و حفظ تعادل بین ظرفیت
رشد گردشگری و آموزشهای متقابل فرهنگی ،هنری و
حرفهای استوارشده و بر حفظ ضرورتهای زیستمحیطی
در منطقه گرایش دارد (لَن .7)1994 ،در ایران رعایت
اصول و قوانین اسالمی ،اصالت طرح و نقش در هنرهای
سنتی و پایبندی به هنرهای اصیل اسالمی از شروط
اساسی به شمار میرود.

فرشبافی گلیمبافی جاجیمبافی شمد بافی کنف بافی سوزندوزی ترمهدوزی
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مفهوم پایدار در گردشگری روستایی با پیگیری اهدافی
چندگانه امکان تحقق خواهد داشت و نباید فقط بر پایة
محافظت از منابع طبیعی استوار باشد .اهداف موردنظر
باید مطابق با موارد زیر باشد:
تقویت فرهنگ و خصوصیات جوامع میزبان؛ تقویت
چشماندازها و سکونتگاهها؛ تقویت اقتصاد روستا؛
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جدول  3ـ هنرها و صنایعدستی میمه و وزوان (اصفهان)
(جدول جهاد سازندگی آرشیو ،ردیف  ،8بند  30ـ هنرها
شماره  538ـ )14

افزایش کیفیت صنایع روستایی و صنایعدستی تقویت
صنعت گردشگری که برای مدتزمان طوالنی دوام داشته
باشد؛ افزایش آگاهیها و اطالعات در رابطه با گردشگری
مدت آن براثر گوناگونی
که در صورت عدم تداوم دراز ّ
ی دارد
فعالیتهای اقتصادی در روستا ،خطراتی را در پ 
و ایجاد برنامههای گردشگری پایدار که بر اساس یک
محدودة گسترده از تحلیلهای منطقهای و بیشتر تاریخی
استوار باشد .شناخت تاریخ ،هنر و فرهنگ و صنایعدستی
بومی منطقه از ضروریات به شمار میآید (هنگان،
 .8)2012در هندوستان و چین گردشگری با آموزش هنر
روستایی و صنایعدستی بومی همراه است و گردشگران
در سیستم آموزش هنر و فرهنگ و تولید صنایع روستایی
و صنایعدستی مشارکت مینماید (همان).
مفاهیم اولیة گردشگری پایدار اولین بار توسط جان
کریپندورف و دیگران در  1980بیان شد و ازآنپس در
مکانهای بسیاری تمرین و آزمایششده که نشانههای آن
موارد زیر است:
تحلیل از نیازهای اجتماعی ،اقتصادی ،بومشناختی و
فرهنگی منطقه؛ تحلیل از ظرفیتهای گردشگری و
محدودیتهای توسعة آن در آینده؛ استفاده از گردشگری
بهمثابه ابزاری برای اصالحات اجتماعی ،اقتصادی،
بومشناختی و فرهنگی منطقه؛ ارزیابی قوی از مشارکت
محلی در فرایند تهیة برنامه و تصمیمگیری برای تداوم
آن؛ مدنظر قرار دادن ظرفیتهای گردشگری و نوع و
مقیاس توسعه آن؛ استقرار فرصتها و راهبردهای بازاری
برحسب راهبردهای گردشگری پایدار ،برنامههای آموزشی
برای بازار و مشاغل؛ بیمه و تأکید بر ضرورت حمایت
از کشاورزان و راهبردهای طوالنی (پنجتا دهساله برای
سازگار شدن) ،البته برای داشتن کارآیی ،باید فهرستی از
اولویتها و برنامة کاری یکساله حداقل در طول سه سال
داشته باشیم (هنگان .)2012 ،امروزه گردشگری روستایی
از مردمیترین اشکال گردشگری محسوب میشود (پاپلی
یزدی و سقایی.)201 :1385 ،
زنان روستای میمه و وزوان اصفهان با مشارکت جهاد
سازندگی ،میراث فرهنگی و استانداری اصفهان توانستند
در هنر قالیبافی به دستاوردهایی چشمگیر دست یابند.
ی و مرغوب ،خالقیت
ایشان در بخش تولید مواد اولیه بوم 
در ارائه طرحهایی سنتی اصیل ایرانی (مانند زیرانداز ،آویز،
چمدان و ساکهای مسافرتی) در جذب گردشگر و توسعه
اقتصاد پایدار و رفع بیکاری الگوهای تازهای ارائه نمودند.
ی و کسب مهارتهای
ایشان پس از آموزشهای عموم 
اقتصادی ،اجتماعی ،زبانآموزی در آموزشهای تخصصی
مانند آشنایی با بازار جهانی و جمعآوری اطالعات از سطح
سلیقه متقاضیان به سطح باالتری از آموزشها را یافتند.

33

در این بخش از آموزشها کارگران ساده از کارگران ماهر
و صاحب مدارک دانشگاهی جداسازی شدند.
جدول  4ـ میزان تحصیالت زنان روستایی میمه و وزوان
اصفهان جهاد سازندگی بلخار و میمه 1378
(آرشیو شماره  19763ـ ردیف  13ـ بند  3ـ آموزش)
سوادآموزی
5
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دبستان
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راهنمایی
15

%

دبیرستان
97

%

دانشگاهی
83

%

آماری از میزان تحصیالت زنان روستای میمه و وزوان
اصفهان در سال  1378تولید و توسط جهاد سازندگی
و جهاد کشاورزی ارائهشده است .در بررسی سطح
تحصیالت اعضا تعاونیها مشخص شد که این روستاها با
بیشترین فراوانی ،دارای تحصیالت دانشگاهی بودند.
جاذبهها ،امکانات و قابلیتهای توسعة گردشگری در
نواحی روستایی کشور ما بسیار متنوع و گسترده است؛
بااینهمه،تاکنون این جاذبهها چندان شناخته و معرفی
نشده و بهرهبرداریهای الزم از آنها به عمل نیامده است.
در ایران تاکنون بیش از  356روستای هدف گردشگری
تعیینشده و سازمان میراث فرهنگی و صنایعدستی و
گردشگری مسئول تدوین و تهیة اطالعات و آگاهیهای
الزم از ویژگیهای این روستاها شده است .مطالعات
گوناگون نشان داده است که ورود گردشگران شهری به
جامعة روستایی بروز سلسله کشمکشهایی میان دو شیوة
زندگی و نبودن امکان ادغام یکی در دیگری را موجب شده
است (النکوار .)91 :1381 ،نتکون نیز روشن کرده است
که گردشگری در یک جامعه گروههای انسانی متفاوت را
به بازشناسی و مقایسه وامیدارد؛ بنابراین ،طبقات باالتر
مردم میتوانند در زندگی گردشگران مشارکت داشته
باشند؛ اما به دالیل سیاسی -اجتماعی بهویژه در جوامع
کشاورزی ،ترجیح میدهند در محیط بست خود زندگی
کنند.
در زمینة ارتباط بین گردشگری و توسعة روستایی
سه دیدگاه مطرح است .دیدگاه اول گردشگری را
بهمثابه راهبردی برای توسعه روستایی به کار میگیرد.
در دیدگاه دوم ،گردشگری بهمثابه سیاستی برای باز
ساخت سکونتهای روستایی موردتوجه قرار میگیرد.
در دیدگاه سوم ،گردشگری روستایی بهمثابه ابزاری برای
توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی ،افزایش کیفیت
صنایع روستایی و صنایعدستی مطرح است؛ این دیدگاه
مدت گردشگری بدون آثار مخرب بر
خواهان رشد بلند ّ

زیستبومهای طبیعی و فرهنگهای بومی و منطقهای
است (رضوانی و صفایی .)1384 :برخی عوامل کاهش
آثار گردشگری روستایی بهمثابه ابزاری برای توسعة
روستایی عبارتاند از :تعداد محدود سرمایهگذاران در
مناطق روستایی ،بعضی سرمایهگذاریهای حفاظت از
منابع طبیعی و صنایع روستایی؛ کوچک بودن مقیاس و
گوناگونی منابع طبیعی در آن مناطق روستایی که تعداد
سرمایهگذاران انگشتشمار است؛ ناقص بودن بازار و تهیه
کردن محصول؛ فقدان سیاستی برای مدیریت توسعه و
بازار گردشگری روستایی (هنگان.)2002 ،
روستای میمه و وزوان با مشارکت زنان تحصیلکرده
دانشگاهی و آشنا به هنر قالیبافی توانست با بازنگری
طرح و نقش در قالیهای سنتی منطقه و احیاء و
بازآفرینی همراه با خالقیت در رنگآمیزی ،همچنین
تولید مواد اولیه مرغوب در روستا به اقتصاد پایدار دست
یابد .از سوی دیگر تا پایان سال  1385به بعضی از آثار
شهرنشینی غلبه یابد و در حفظ محیط روستایی و بافت
سنتی آن نیز موفق شود.
عوامل مؤثر در طرح و تولید قالیبافی (صنایعدستی
میمه و وزوان اصفهان)
دست یافتن به ارزشهای قومی ملی میهنی
جدول  5ـ عوامل مؤثر در طرح تولید قالیبافی روستای
میمیه و وزوان اصفهان -جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی
( 1379آرشیو شماره  639ـ  14ردیف  9بند  30ـ هنرها)
هدف
94

%

معنویت
35

%

اطالعات
93

%

تحصیالت
90

%

فرهنگ
38

%

اقتصاد
30

%

نگاهی به راهبردهای اقتصادی روستاها در فرایند
توسعه
امروزه واژة صنایع روستایی و صنعتی شدن روستاها در
ادبیات برنامهریزی توسعه در کشورهای مختلف دنیا
ازجمله کشورهای درحالتوسعه نظیر چین ،هندوستان،
مالزی ،مصر و ...از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و این
مقوله سهم چشمگیری در ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد
و بهبود معیشت روستانشینان بهویژه زنان روستایی ایفا
میکند.
تا قبل از دهه  1950به صنایع کوچک و روستایی توجه
چندانی نمیشد ،اما در دهة  50بسیاری از کشورهای
درحالتوسعه برای مقابله با بیکاری و فقر ،برنامهریزی
وسیعی را برای گسترش این صنایع به عمل آوردند و

وزارت جهاد سازندگی اقدامات و عملکرد چشمگیری
در خصوص صنایع روستایی داشته که بهصورت خالصه
میتوان به موارد زیر اشاره کرد .برای تحقق این اهداف،
ادارة کل طرحهای صنعتی و بهرهبرداری از بدو تأسیس
تا پایان نیمة اول  1379نسبت به صدور  12819فقره
مجوز تأسیس با پیشبینی سرمایهگذاری  7258میلیارد
ریال و میزان اشتغال  172572نفر اقدام کرد .از این تعداد
 4592طرح با سرمایهگذاری ثابت  1582میلیارد ریال
و ایجاد اشتغال  53983نفر از زنان روستایی به مرحله
تولید و بهرهبرداری رسیدهاند (انتظاری.)164 :1385 ،
عالوه بر این ،بهمنظور اصالح خطوط تولید و بهسازی
کارگاههای صنایعدستی و روستایی و صنعتی موجود
روستایی و بهداشتی کردن آنها و بهرهمندی از تسهیالت
بانکی و نیز نظارت و ارائه خدمات موردنیاز به این کارگاهها
باهدف افزایش کمی و کیفی تولیدات آنها بالغبر 36000
فقره مجوز کارت شناسایی صادر و برای تثبیت اشتغال
 36000نفر زن اقدامات الزم صورت پذیرفته است
(رضوانی.)103 :1383 ،
همچنین برای ارایة خدمات زیربنایی صنعتی ،صنایع
روستایی و دستی و ترغیب سرمایهگذاران و جلوگیری
از تعرض به زمینهای کشاورزی و رعایت موازین
زیستمحیطی ،فرهنگی و هنری و صرفهجویی در
هزینههای سرمایهگذاری اقدام به مطالعه و احداث 170
ناحیة صنعتی و کارگاه صنایعدستی روستایی شده که از
این تعداد  90ناحیه به مرحلة بهرهبرداری رسیده است و
در این نواحی  3490واحد تولیدی قابلاستقرار بوده که
زمینه اشتغال  20120نفر زن روستایی را فراهم خواهد
کرد .ایران نیز باوجود توجهات و این اقدامات ،در خصوص
صنعتی شدن روستاها و شناخت مفهوم صنایعدستی و
صنایع روستایی با چالش روبهروست (طاهر خانی ،م.
.)1-4 :1379
نگاهی بر تجارب موفق کشور چین در مناطق
روستایی
برای دستیابی به الگوی بهینة صنعتی شدن روستاها در
دورة بعد از اصالحات ( 1970م ).در چین ،نقش عوامل
زیر قابلتوجه است:
 .1انعطافپذیری باال :سرمایهگذاریهای روستایی
 .2سرمایهگذاریهای کمهزینه
 .3مدیریت پویا :بر اساس آمارهای موجود
 .4جهتگیری بهسوی گروههای هدف
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به آموزش روستاییان بهخصوص زنان پرداختند .در این
خصوص کشورهایی نظیر چین ،هندوستان ،کره جنوبی و
اندونزی نسبت به سایر کشورها اهمیت و اولویت بیشتری
را برای صنایع کوچک و روستایی قائل شدند؛ ولی باوجود
توجه کشورهای درحالتوسعه طی چند دهة گذشته به
صنایع روستایی ،هنوز هم بعضی از این کشورها در مورد
صنعتی سازی روستاها و شناختشناسی مفهوم صنایع
روستایی با چالش مواجه هستند .ایران نیز پس از انقالب
ی و طی دو دهة گذشته از طریق وزارت جهاد
اسالم 
سازندگی ،مقولة صنایع روستایی را بیش از گذشته با
ترسیم اهداف زیر موردتوجه قرار داده است:
الف) کمک به عمران و توسعه پایدار روستاها برای
بهبود وضع اقتصادی اجتماعی روستانشینان از
طریق آموزش مهارتهای صنایعدستی به زنان از
طریق:
 .1جلب مشارکت مردم در سرمایهگذاری برای ایجاد و
توسعة صنایع روستایی (تبدیلی ،کوچک و دستی).
 .2فراهم کردن زمینههای اشتغال زنان و افزایش درآمد
برای روستانشینان و تحقق عدالت اجتماعی.
 .3زمینهسازی برای بهرهبرداری بهینه از امکانات
و قابلیتهای مناطق روستایی برای تنوعبخشی به
فعالیتهای اقتصادی زنان در این مناطق.
 .4ارتقای دانش فنی و مهارت زنان روستایی و افزایش
بهرهوری نیروی کار ایشان.
 .5پشتیبانی از فعالیتهای بخش کشاورزی و صنایع
وابسته و مشارکت بیشتر زنان در این بخش.
روستای وزوان با الگو قرار دادن اهداف دو دهه گذشته
وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی توانست در تولید
صنایعدستی بهویژه هنر قالیبافی نهتنها به بهبود وضع
اقتصادی روستا بلکه به توسعه پایدار آن نیز دست یابد.
زنان روستا با جلب مشارکت در سرمایهگذاری اندک برای
ایجاد توسعه صنایعدستی و کوچک خود قدم برداشتند و
با این کار درواقع زمینههای اشتغالزایی برای افراد بیشتر
را فراهم آوردند .بهاین ترتیب امکانات و قابلیتهای منطقه
روستایی و تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی
و هنری نیز بیشازپیش به وجود آمد.
کسب مهارت کالسهای آموزشی و افزایش دانش فنی،
هنری و تخصصی زنان جهت بهرهوری نیروی کار ایشان
نیز رو به فزونی نهاد .طبق گزارشها جهاد سازندگی
میزان سطح آگاهی زنان روستایی وزوان از صنایعدستی تا
هشتادوپنج درصد تا سال  1385بر میزان صادرات ایشان
مؤثر بوده است( .جهاد سازندگی استان اصفهان ـ آرشیو
 14هنر ،بند  3ردیف )98
ب) تولید و تأمین بخشی از کاالهای موردنیاز کشور

از طریق تولیدات صنایعدستی زنان روستایی.
ج) کمک به افزایش صادرات غیرنفتی با محوریت
تولید روستایی و صنایعدستی.
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 .5حمایت و گسترش واحدهای صنعتی روستایی با
مالکیتهای خصوصی و کاهش تصدیگری دولت
بهخصوص از اواسط دهة هشتاد
ل در بخش غیر
 .6ف ّناوری کاربر باهدف ایجاد اشتغا 
کشاورزی و آموزش زنان بهعنوان کارگران حرفهای
 .7ایجاد روابط منطقی میان صنایعدستی و روستایی،
صنایع مدرن و بخش کشاورزی
 .8سرمایهگذاریهای وسیع ،کوچکمقیاس مانند
صنایعدستی و هنرهای دستی
 .9تفکر ایده آل توسعة صنعتی در مناطق روستایی
 .10اتخاذ تدابیر مناسب برای مکانیابی صنایعدستی
و روستایی در مراکز روستایی منتخب (طاهر خانی ،م.
)184-187 :1379
جهاد سازندگی با ساخت کارگاههای قالیبافی و تهیه
مصالح و فراهم آوری و نیروی کارگر ساختمانی به زنان
روستای میمه و وزوان کمک نمود .این نهاد انقالبی
در بین سالهای  1375تا  1385بهصورت مستمر در
السهای آموزشی ـ فرهنگی و هنری ،زنان
برگزاری ک 
این روستا را دررسیدن به اهدافشان هدایت نمود .در
تهیه مواد اولیه بومی و ارزانقیمت ،تهیه و جمعآوری
اطالعات دستهبندیشده از طرحها و نقشههای قالیهای
مناطق اطراف روستای میمه و وزوان ،ایجاد صندوقهای
قرضالحسنه و پسانداز جهت وامهایی با بهرههای کم،
آموزش رایانه (ف ّناوری کاربر) جهت بهرهوری سریع و
مطمئن اطالعات ،حمایت و گسترش واحدهای قالیبافی
جدید ،ایجاد در رابطه منطقی میان هنر قالیبافی روستایی
با بخش کشاورزی دامپروری و آموزش و بهروزرسانی
اطالعات زنان روستا ،ایجاد تفکر ایده آل جهانیشدن
صنایعدستی و هنرهای سنتی ایرانی اسالمی در بین زنان
روستای میمه و وزوان از اهداف مهم جهاد سازندگی و
جهاد کشاورزی استان اصفهان در منطقه بلخار و میمه
و وزنان به شمار میآمد (آرشیو اطالعات جهاد سازندگی
استان اصفهان آرشیو شماره  14هنر ،بند  ،30ردیف .)93
ع روستایی کشورهای درحالتوسعه شامل دو
صنای 
بخش عمده است:
بخش اول) صنایعدستی
صنایعدستی در روستاهای کشورهای درحالتوسعه قدمت
بسیاری دارد و از دیرباز روستائیان به آن مشغول بودهاند
و هنوز همگروه کثیری از روستائیان از این راه امرارمعاش
میکنند .این صنایع در وضعیت متضادی قرار دارند.
ازیکطرف رشتههایی از آن مانند شالبافی ،گیوهدوزی و
سفالگری زیر ضربات وارده از تولید انبوه ماشینی شهری
در حال اضمحالل هستند ،درحالیکه دستهای دیگر چون

قالیبافی به علت تمایالت افراد شهری و غربی به ابتیاع
آن ،در حال شکوفایی هستند.
جدول  - 7وضعیت آماری تحقیق (قالیبافان ـ جاجیمبافان ـ
گلیمبافان) در منطقه بلخا (میمه و وزوان) -جهاد سازندگی و
جهاد کشاورزی استان اصفهان (آرشیو شماره  14هنر ـ بند
 3ردیف )63
نام تعاونی فعال

تعداد اعضا
زن

مرد

قالیبافی میمه

93

2

قالیبافی وزوان

108

4

جاجیمبافی میمه

5

2

جاجیمبافی وزوان

3

-

گلیمبافی میمه و وزوان

2

-

بخش دوم) صنایع روستایی
شامل صنایع کوچک است که درواقع ،تأمینکنندة
نیازهای کشاورزی ،دامپروری و مکمل و زمینهساز
خودکفایی روستایی است .این بخش از صنایع روستایی
به دلیل ناتوانی در رقابت با کاالهای ساخت شهری در
بسیاری از روستاهای کشورهای درحالتوسعه از بین
رفته است و امروز خیل بیشماری از روستائیان را حاضر
در بازارهای شهری برای تأمین مایحتاج تولیدی خود
میبینیم.
وسایل تولیدی که سرمایهبر ،پیچیده ،پردامنه ،متمرکز،
منبع بر ،منبع تلف کن و وابسته به منابع غیر محلی
است ،دارای آثار اجتماعی جبرانناپذیری است .این
فناوریهای علمی -صنعتی ،مردم را از اشتغال برانداخته
و آنها را نسبت به جامعه بیگانه میکند .این فناوریها
به لحاظ محیطی مخرب بوده و درنهایت سبک زندگی
ایشان را دچار اختالل میکنند .در مقابل ،فناوری مناسب
یک جنبش اجتماعی است و باید بهعنوان یک جنبش
شناخته شود .در حقیقت فناوری مناسب ،کوششی برای
به تحرک درآوردن کنش جمعی برای تعهد و تحول است؛
اما مناسب بودن این فناوری از محیطی به محیط دیگر
متفاوت است؛ زیرا هر محیطی دارای شرایط اجتماعی،
اقتصادی ،اعتقادی و سیاسی خاص خود است که نظام
ارزشهای آن جامعه را معین میکنند (لهساییزاده،
 1379و .)1365
خصوصیات فناوری مناسب در بخش روستایی کشورهای

درحالتوسعه در موارد بیانشده است:
 .1این فناوری دارای هزینة پایین و سرمایة کم بوده و
بهآسانی قابل حصول است.
 .2به لحاظ سرمایهگذاری ،سرمایهاش توزیعی بوده؛ شامل
مؤسسات کوچک و تنوع در محتواست.
 .3این ف ّناوری دارای دامنة کم ،قابل تعمیر ،بادوام،
مطمئن ،ایمن ،ساده و پیشرفته است.
 .4به لحاظ تصمیمگیری ،نامتمرکز و دموکراتیک است و
تولید تحت کنترل بهکارگیرنده ،فناوری و مصرفکنندة
محلی است.
 .5فناوری مناسب دربر گیرندة نوآوری محلی و در ارتباط
با احتیاجات اساسی مردم است.
 .6این فناوری کاربر بوده و ایجاد مشاغل راستین میکند.
 .7تأکید بر تولید محلی برای نیازهای محلی است.
همچنین نهفقط بر رشد اقتصادی بلکه تأکید روی کیفیت
زندگی است.
 .8ایجاد اشتغال کامل ،سطح زندگی متوسط و اختالف
درآمد را کم میکند.
 .9دارای مصرف کم و ذخیرهوار منابع داخلی و طبیعی
است.
 .10به لحاظ محیطی ،توسعة مناسبی ایجاد میکند
و کیفیت محیط را حفظ میکند .شیوهای که فناوری
مناسب با خصوصیاتی که در باال گفته شد انتخاب و در
روستاها به کار گرفته میشود باید در چارچوب مشارکت
عامه باشد .یکی از اصول اولیة این است که بر اساس
ظرفیت فناورانه مردم محلی و توانایی منابع محلی ،باید
این انتخاب و بهکارگیری ،پایهگذاری شود تا اینکه بتوانیم
فرایند خود -تولید و خالقیت فناورانة داخلی را به وجود
آوریم.
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صنایعدستی روستایی
منظور از صنایعدستی روستایی آن نوع از صنایع ساده
و بدون پیچیدگی فنی است که در روستا منبع درآمد
و شغل تکمیلی محسوب میشود و روستائیان در مواقع
بیکاری فصلی بدان میپردازند .خانوار روستایی از مواهب
صنایعدستی استفاده میکند تا بدینوسیله بتواند هم از
اتالف وقت خود جلوگیری کند و هم کاالیی را تولید کند
و درنهایت به نیازهای مصرفی خانواده خود پاسخی بدهد.
صنایعدستی روستایی درواقع ،مکمل فعالیتهای زراعی و
ت تولیدی که
دامپروری دهقانان است .این بخش از فعالی 
کار زنان و کودکان است ،جنبة تولید خانوادگی دارد و بر
تولید افزارمندی مبتنی نیست .ازاینرو ،بیشتر به مصرف
خانوارهای روستایی میرسد و تنها مازاد آن به بازار
عرضه میشود .نوع صنایعدستی و روستایی تابع محیط

جغرافیایی و طبیعی است؛ زیرا این محیط است که مواد
اولیة صنایع را در اختیار مردم قرار میدهد .از سوی دیگر،
توسعة صنایعدستی حرفهای در مناطق مختلف کشور
تحت تأثیر توزیع منطقهای میزان بارندگی و مقدار آب
منطقه قرار دارد .ازاینرو ،هرکجا میزان بارندگی کم است،
صنعت دستی حرفهای در آن رواج بیشتری داشته است.
درآمد روستائیان از محل صنایعدستی در همه جای ایران
یکسان نیست ،بلکه در برخی از مناطق کمتر و در جای
دیگر بیشتر است .چنانچه در پارهای از مناطق روستایی
درآمد اصلی خانوارهای دهقانی تنها از قالیبافی یا
پارچهبافی تأمین میشود و در مقابل ،مناطق دیگری نیز
وجود دارد که سهم درآمد حاصل از صنایعدستی آنها،
در درآمد کل روستائیان ناچیز است .برخی از صنایعدستی
رایج در ایران به دلیل نفوذ پول و بازار در مناطق روستایی
و شرایط جامعة در حال گذار ایران ،بهتدریج وسعت ،نقش
و اهمیت خود را ازدستدادهاند .برخی از آنها عبارتاند
از قالی ،گلیم ،جاجیم ،عبا بافی ،زیلو ،گیوه ،سفال ،سبد،
جوراب ،شال ،گالبتون ،پوستین ،صابون ،شمع ،عرقچین
و( ...تقوی.)100 :1381 ،
عدمتغییر طرح یک محصول و حفظ اصالتهای موجود
در آن در مواردی بهعنوان یک ارزش تلقی میگردد و اما
در مقابل امواج مدرنیته ،تولید محصوالت صنایعدستی
به عقب رانده میشوند و درگذشت زمان تبدیل به عامل
افول ،رکود و متروک ماندن این محصوالت خواهند شد.
توجه به تنوع طرح ،نقش و فرم در تولید محصوالت
صنایعدستی با حفظ میراث فرهنگی اصیل و کهن و اصول
طراحی سنتی در ضروریات این مهم به شمار میرود:
 .1به لحاظ اقتصادی و تجارت جهانی محصوالت
صنایعدستی ایران در بازار رقابتها از سایر کشورها
عقبمانده و در بازارهای داخلی نیز دچار مشکالت
اقتصادی و رکود شده است.
 .2با نبود توجه کافی به جنبههای کاربردی و کارکردی
صنایعدستی مانند عدم دوام و استحکام ،استفاده از مواد
اولیه نامرغوب ،استفاده از کارگران غیرحرفهای و فاقد
مهارتهای الزم ،محصوالت صنایعدستی جنبه صرفاً
تزیینی یافته است.
 .3ازلحاظ فرهنگی صنایعدستی ایران دارای جایگاه
رفیع و واالیی در فرهنگ و هنر ایران و جهان است و از
شاخصههای بارز فرهنگ و تمدن ایرانی -اسالمیشناخته
میشود.
 .4عدم آشنایی با طراحی در هنرهای سنتی ایرانی،
عدم توجه به وجود استادکاران در سطوح دانشگاهی،
مدرکگرایی در سطوح مختلف آموزشی و درنهایت
ضعف در طراحی و ایده پردازی و خالقیت ،موجبات
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عدم دستیابی به اهداف موردنظر در تولید محصوالت
صنایعدستی را بیشازپیش فراهم آورده است.
 .5رویکردها و دیدگاههای جهانی ،نشاندهنده تغییر در
نحوه نگرش به صنایعدستی و ارتباط آن باهنر و طراحی
گردیده است .تعامل بین هنر ،طراحی و صنایعدستی در
حال حاضر در حوزهها ،ظرفیتها و قابلیتهای جدیدی از
تعامل بین طراحی ،هنر و صنایعدستی ایجاد و معرفیشده
است (استیونس.)11 :2006 ،9
در جامعه آماری موردتحقیق روستای میمه و وزوان
استان اصفهان با آموزشهای مستمر زنان تحصیلکرده و
اطالعرسانی بهایشان توسط جهاد سازندگی بین سالهای
 1375تا  1385و آشنایی آنان با بازار جهانی از طریق
سایتهای اینترنتی و جمعآوری طراحها و نقشههای قالی
در مناطق موردنظر فعالیتهایی جهت بررسی اطالعات
در حیطههای زیر به انجام رسید:
بررسی نیازها
بررسی رابطه انسان با محصول
بررسی رابطه محصول با محیط
بررسی توسعه تاریخی نمونههای مشابه
بررسی طرحها و نقوش مشابه
بررسی رابطه محصول با سایر اشیا مرتبط
بررسی مواد و روشهای ساخت (آشنایی با صنایع ایران،
.)7 :1392
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نقش زنان روستایی در کارآفرینی
دربارة کارآفرینی و فرد کارآفرین تعریف مشترکی که
مورد اتفاقنظر همگان باشد وجود ندارد ،اما میتوان
تعریف زیر را ارائه داد :کارآفرین کسی است که فرصتها
را تشخیص میدهد ،منابع موردنیاز را جمعآوری میکند،
طراحی و اجرای نقشهای عملی را به عهده میگیرد و
نتایج بهدستآمده را بهموقع و با روشی منعطف جمعآوری
میکند .نوآوری و ابداع عمدهترین خصوصیت کارآفرینی
است .زنان روستایی  50درصد جمعیت روستاها را
تشکیل میدهند ازاینرو نقش آنان در کارآفرینی نیز به
این نسبت خواهد بود:
در تقسیمبندی منابع گردشگری ،کارآفرینی جزء منابع
کمیاب محسوب میشود و اغلب بهاشتباه ،یکی از آثار
گردشگری کارآفرینی یاد میشود ،درصورتیکه کارآفرینی
مفهومی وسیعتر و حتی محرکه صنعت گردشگری است
و برآن تأثیر میگذارد .تا آنجا که در آییننامه جهانی
اخالقیات در گردشگری  10اصل بیانشده است که در
اصل دهم آن بر رعایت حقوق کارآفرینان و کارگران
در این صنعت و بر دسترسی رایگان کارآفرینان و
سرمایهگذاران (بهخصوص در زمینة بنگاههای اقتصادی

کوچک و متوسط) به بخش گردشگری با محدودیتهای
اجرایی یا حقوقی اندک تأکید شده است.
ع روستایی و صنایع دستی دارای مزایای اقتصادی،
صنای 
فرهنگی ،اجتماعی و محیطی ناشی از وجود کارآفرینی
پایدار در صنایع کوچک و صنایعدستی روستایی هستند
ی مزایای عنوان شده برای صنایع
که صرفنظر از تمام 
روستایی و صنایعدستی و نقش بااهمیت آن در توسعه
و پیشرفت جوامع ،این صنایع با چالشها و تنگناهای
بسیاری روبرو هستند که بهقرار زیرند:
جدول  -8مزایای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و محیطی
ناشی از وجود کارآفرینی زنان بهصورت پایدار در صنایع
ع روستایی و صنایعدستی (آشنایی با
کوچک و صنای 
صنایعدستی ایران)21 ،1392 ،
مزایای اقتصادی
 .1افزایش اشتغال و
ایجاد آن در بین زنان
 .2افزایش تعداد
بنگاههای اقتصادی در
زمینة تولیدات و صنایع
کوچک روستایی و
صنایعدستی

مزایای فرهنگی-
اجتماعی

مزایای محیطی

 .1ارتقا و توسعة پایدار
 .1تقویت فرهنگ و
صنایعدستی و صنایع
هویت ملی و محلی
 .2بهبود کیفیت زندگی روستایی
 .3حفاظت و نگهداری از  .2حفاظت و نگهداری
میراث فرهنگی و تاریخی از میراث طبیعی و حفظ
محیط زیست
 .3مدیریت پایدار زمین
(سرزمین)

 .1صنایعدستی و روستایی نیز مانند سایر فعالیتها طبق
نظریة کرت لویت ،10دارای چرخة حیاتی است که شامل
پنج مرحلة معرفی ،رشد ،بلوغ ،اشباع و نزول است.
 .2طبق پیشبینیهای سازمان جهانی گردشگری
همزمان با بحران جهانی اقتصادی و افزایش تورم در
جهان ،تعداد گردشگران بینالمللی بهمرور کاهش خواهد
یافت .درنتیجه تقاضای جهانی برای خرید صنایعدستی
نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
از طرفی بحرانهایی همچون مصیبتهای طبیعی مثل
طوفان ،سیل ،زلزله ،تکرار وقایع تروریستی ،تنشهای
سیاسی و آشفتگیها و ناآرامیهای اجتماعی نیز بر
صنایعدستی و روستایی تأثیر میگذارد.
مسئوالن جهاد سازندگی با مشارکت زنان تحصیلکرده
روستایی میمه و وزوان با درک شرایط جهان معاصر و
موقعیت صنایعدستی ایران برای جلب مشتریان در
بازارهای داخلی و خارجی مسائل مهمیرا تحت عناوین
زیر مدنظر قراردادند:
 .1طراحی خوب برگرفته از هنرهای سنتی و اصیل ایرانی
 .2کیفیت مطلوب و مرغوب محصول
 .3توجه به فرهنگ و هنر اسالمی-ایرانی

ازاینرو تولید محصوالت صنایعدستی اصیل ،خوشآیند
و کارآمد میتوانند چشمانداز و انتظارات انسان امروزی را
در سبک زندگی متحول نموده و ارتقا بخشند .همچنین
در مقوله معرفی و به کار بردن و جایگزین نمودن
مواد جدید و یا در بهکارگیری فناوریهای نو و ارتقای

کشورها -میتواند در ایجاد کار و درآمد برای روستائیان
داشته باشد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که تمام
جامعة آماری این تحقیق که شامل تعاونیها ،زنان روستای
میمه و وزوان در استان اصفهان و کارشناسان ادارات
جهاد سازندگی ،اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان و
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زمینه

متن

فرش و قالی زیرانداز و
آویز

طرح

ساک ،کیف ،چمدان

نقش

شکل

آرایه

هندسی پنهان

رنگ

هندسی آشکار

درونمتنی

تلفیقی

شکسته
بیجان

تلفیقی

فرا متنی
تابلو فرش منظره و پرتره
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دانش

جدید

مواد و مصالح

طبیعی

تولید

سرمایه

سنتی
گیاهی

جانوری

معدنی

معنوی و مادی

ابزار وسایل

ساده ،دستگاهها ،تجهیزات

میزان تولید

تک ساز ـ انبوهساز

محل تولید

نتیجه
تمام استان اصفهان و قسمت وسیعی از ایران (حدود
هشتاد درصد وسعت ایران) اقلیم و آبوهوای خشک و
کویری دارد .این امر گویای این موضوع مهم است که
برای دستیابی به اشتغال و توسعة پایدار در روستاهای این
مناطق ،ظرفیت بخش کشاورزی محدود است و میباید
به دنبال گزینههای دیگری برای ایجاد کار و درآمد برای
روستائیان بود .تجارب کشورهای موفق همگی مؤید این
نکتة مهم هستند کهایجاد و گسترش صنایعدستی سهم
مهمی -حتی باالتر از سهم کنونی بخش کشاورزی این

همینطور کارآفرینان نخبه و مددکاران جهاد سازندگی
و صنایعدستی استان اصفهان هستند به نقش بسیار مهم
و اساسی کهایجاد و گسترش صنایعدستی و فناوریهای
متوسط در توسعه اشتغال پایدار در روستاهای اصفهان و
ایران میتواند داشته باشد ،تأکید میکنند .صنایعدستی و
صنایع روستایی میتواند بهوسیله زنان کارآفرین روستایی
موردتوجه و بهرهبرداری قرار گیرد .با توجه به آمارها و
شواهد ،فرصتهای ناشناخته فراوانی در صنایعدستی
و صنایع کوچک که در روستاهای ایران وجود دارد و
ازآنجاکه صنایعدستی یک صنعت پویاست و نیازمند
عرضة خدمات متنوع و گوناگون است ،زنان کارآفرین
روستایی میتوانند با ایدههای نو و کارآفرینانه ضمن
بهرهبرداری از مزیتها و ظرفیتهای ناشناخته و بالقوه
در روستاهای ایران ،باعث رونق در صنعت گردشگری و
توسعة صنایع کوچک و صنایعدستی روستاهای ایران
شوند .همچنین ،علل عدم پیشرفت روستاها در ایران
عبارتاند از :جوان بودن جمعیت روستاها ،وضع بد
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خط تولید و روشهای نوین ساخت نقش دانش فنی
غیرقابلانکار است .استفاده از مواد مرغوب و متنوع بر
زیبایی محصوالت میتواند مؤثر باشد و توان رقابتی آنها
را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش میدهد که زنان
کارآفرین میمه و وزوان استان اصفهان این الگو را در تهیه
مواد اولیه مدنظر قراردادند.

خانگی ـ کارگاهی
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بهداشتی آنها ،پایین بودن میزان درآمد ،وضع نامناسب
تغذیه ،پایین بودن میزان سواد بهویژه در بین بانوان
و . ...دستاوردهای این پژوهش حاکی از این است که
راهکارهای دستیابی به توسعه روستایی عبارت است از:
بررسی علل و عوامل مؤثر در عقبماندگی و پایین بودن
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی محیط روستایی
و همچنین تعیین انگیزهها در زمینههای ایجاد کنندة
توسعه و جلب مشارکت زنان روستایی در عمران محیط
خود .برخی از هدفهای توسعة روستایی عبارت است
از آگاهسازی زنان روستایی ،جلب مشارکت آنان ،ایجاد
هماهنگی و همیاری در جامعه زنان روستایی ،توسعه و
بهبود مدیریت روستایی و ایجاد نظارت اجتماعی بهوسیله
آنان .در حقیقت ،ضروری است که دستکم بخش مهمی
از تالشهای عمرانی در شهرهای بزرگ انجام نشود و
مستقیماً به ایجاد یک «ساختار صحیح در صنایعدستی»
در نواحی روستایی و شهرهای کوچک تعلق گیرد .برای
یک زن روستایی فرصت کار کردن بزرگترین نیاز است،
بنابراین ،باید سعی شود تا مختصات فناوری مناسب برای
هر کشور درحالتوسعه توسط نظام ارزشی آن جامعه
خاص ،تعیین شود تا راهنمای متخصصان و سازندگان
فناوری مناسب روستایی باشد؛ اما این فناوری روستایی
میتواند یک مختصات عمومیداشته و کوچک ،نامتمرکز،
صرفهجو همراه با منبع محلی و تجدید پذیر باشد .توجه
به تولیدات صنایعدستی از قبیل جاجیمبافی ،قالیبافی،
گلیمبافی ،پارچهبافی ،گبهبافی که بخش اعظم آنها
توسط زنان روستایی تهیه میشود این خصوصیات را
در بردارند .این فناوری که کار دائمی و راستین ایجاد
میکند ،هدف آن عرضة احتیاجات اولیه مردم است و
باعث خودکفایی جامعه میشود و به لحاظ محیطی یک
محیط قابلتحمل باکیفیت باالی زندگی ایجاد میکند.
فناوری مناسب نهتنها باید پاسخی در ارتباط با خواستهها
و نیازهای محسوس روستائیان باشد؛ بلکه درعینحال باید
حاصل تفحصات و تتبعات و یا تطبیقات علمیو تحقیقی
پژوهندگان و متخصصان داخلی کشور باشد؛ بنابراین،
الزم است:
 .1مبتنی بر گسترش مرزهای دانش و توسعة بینش
پژوهشی در آن جامعه باشد.
 .2سازگار با فرهنگ در حال تحول جامعة بهرهبرداران
باشد.
 .3انطباقپذیر با شرایط طبیعی -اقلیمی محیط
بهرهبرداران باشد.
 .4متناسب با شرایط اقتصادی عامة روستائیان باشد.
 .5هماهنگ با امکانات و توانهای فنی و استعداد
فراگیری بهرهبرداران و سرانجام بهعنوان ابزاری مشروع و

مطلوب باشد .6 .در خدمت تعالی فرهنگ جامعه متحول
بهرهبرداران از آن فناوریها باشد.
در حقیقت ،زنان روستایی میتوانند با تولید صنایعدستی
مانند قالی ،جاجیم ،گلیم و غیره در کنار وظایف خانهداری
و کشاورزی و سایر فعالیتها درزمینه کارآفرینی و
تولید خالق در توسعه روستا و توسعه صنعت روستایی
نقشآفرینی نمایند.
برآیند این پژوهش حاکی از این است که با توجه به
اهمیت و نقش چشمگیر صنایعدستی در توسعه و تحول
اقتصادی در جوامع میزبان و وجود توانمندیهای بالقوه
فراوان در ایران برای توسعة این صنعت و بهرهمندی از
پیامدهای آن ،نقش زنان کارآفرین در به فعل رساندن این
توانمندیها و بهرهبرداری از آن ،حائز اهمیت است.
پیشنهادها
زنان کارآفرین میتوانند با شناسایی فرصتهای بکر
و ناشناختة موجود در مجموعه فعالیتهای مرتبط
با صنایعدستی و روستایی در سطح استان ،اعم از
حملونقل ،تبلیغات و بازاریابی و غیره ،با طرح و اجرای
ایدههای بدیع در قالب کسبوکارهای کوچک ضمن ایجاد
اشتغال م ّولد و پایدار برای خود و دیگران کمک مؤثری به
رونق صنایعدستی و درنهایت به توسعة پایدار منطقهای
در کشور ایران کنند .در این زمینه ،اقدامات زیر پیشنهاد
میشوند:
 .1سرمایهگذاری و توسعة فرهنگ کارآفرینانه در کشور.
 .2ایجاد تسهیالت برای راهاندازی کارگاهها و انجمنهای
فعال فرهنگی و هنری از محل تسهیالت بنگاههای
زودبازده در صنایع کوچک ،روستایی و صنایعدستی.
 .3توسعة نقش بخش عمومی و خصوصی با ارائة ایدههای
کارآفرینانه در صنایعدستی.
 .4آموزشهای بدیع ،نو و کارآفرینانه به زنان روستایی در
عرصة صنایعدستی.
 .5تأکید بر کارآفرینی پایدار در توسعة صنایع کوچک،
صنایعدستی و روستایی.
توجه به جنبههای گوناگون هنرهای سنتی ایرانی از قبیل
طرح ،نقش ،زمینه ،آرایه ،متن ،ظریفکاری ،نازککاری در
احیاء طراحیهای سنتی و تبدیل آن به طرحهای بدیع و
ی را در تولید صنایعدستی دارد.
نوآورانه سهم و نقش مهم 
کمتوجهی به ایده پردازی و خالقیت در طراحی منجر به
تکرار نقوش و طرحها و از دست دادن اصالتهای فرهنگی
و هنری ،در کلیه محصوالت صنایعدستی خواهد بود.
شناخت عوامل مؤثر در طراحی و تولید صنایعدستی
میتواند در تبیین طراحیهای اشتغال و کارآفرینی با
استفاده از جنبهها و ظرفیتهای گوناگون صنایعدستی

بسیار مفید باشد.
اهالی روستای میمه و وزوان از استان اصفهان با شناخت
ظرفیتها و بهکارگیری زنان کارآفرین در هنر قالیبافی
و احیا طرحها و نقوش سنتی فرشهای منطقهای بلخار،
میمه ،وزوان و جوشقان با کمک جهاد سازندگی استان
اصفهان توانستند توسعه پایدار روستایی را به وجود
آورند .تهیه مواد اولیه طبیعی مرغوب در محیط روستا از
ظرفیتهای موجود به شمار میآمد .شرکت در کالسهای

آموزشی و جمعآوری اطالعات و دستهبندی طرحها و
نقشهای سنتی فرش منطقه و احیا آنها از یکسو به
نوآوری در ایجاد ابداع و تنوع نقوش و طرحها به نیازهای
موجود در بازارهای داخلی و خارجی پاسخ مثبت میداد.
بین سالهای  1375تا  1385این روستا تا هشتاد درصد
سفارشها فرش استان اصفهان را تحت پوشش قرارداد و
به میزان  % 5سهم صادرات فرش کشور را با نقوش و

طرحهای زیبای فرشها به خود اختصاص داد.
پینوشتها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

Peter Duran1
Chitamber, JB2
Schumacher, K. P.3
Yu Hsiang-Te4
Fleischer and Tchetchik, 20055
Fennel David A6
Lane, Bernard7
(Heneghan, 2002)8
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Abstract
This paper studies the function of carpet industry in rural economic development in Vezvan
County in the state of Isfahan, Iran. In this regard the spreading role of Handicraft industry as
a sustainable economy is been considered too.
The importance of this activity and its role in economic development for creating job
opportunities has been investigated comparatively with related models in developing countries
such as India and China.
Economic developments in above mentioned countries as leading progressive countries is
being reached on the basis of relevant knowledge and rural technologies in the employment
region as an asset and its appearance as a role in the process of considerable developments.
The presence and the acting role of rural women in the northern part of state of Isfahan has
been considered too .the research method is descriptive-analytical and the main purpose of the
research is to indicate practical strategies and models.
The results are indicating that the plan of creating jobs or employment creation by these rural
women in the field of carpet industry has approached the enrichment of the said economic
developments in that region; where the major economic developments and expansion of
handicraft industry has reached the overwhelming number at the value of 80%.
This approach as a trend to development is in the same routine that China and India used to
heighten and improve their position in the world’s economy as a reasonable high standard one.
Key Words: Handicrafts, entrepreneurship, rural economy, vernacular technology
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