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Abstract 
Iranian traditional arts are closely related to life and have a 
practical and aesthetic aspect, which shows the 
importance of both practical and artistic aspects in Iranian 
traditional arts; Because these works, in addition to 
meeting everyday needs and being practical, nurtured 
artistic talent and a sense of beauty in artists. Basket 
weaving is one of the traditional arts that is popular in 
different parts of Iran, including Kohgiluyeh and Boyer-
Ahmad provinces located in the southwest of the country. 
In the past, baskets were woven with many uses in this 
province, but today, the prosperity of the art of basket 
weaving has diminished and is being forgotten. The aim 
of this study is to study basket weaving in Kohgiluyeh and 
Boyer-Ahmad provinces with a pathological approach 
and to find solutions to revive and preserve the art of 
basket weaving in this province. The aim of this study is 
to study basket weaving in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 
provinces with a pathological approach and to find 
solutions to revive and preserve the art of basket weaving 
in this province. And became involved in today's life? 
This research has been carried out with pathological 
approach, and descriptive analytical method and data 
collection in a library and field method. The samples were 
purposefully selected based on the snowball method and 
included 11 people. By examining the information 
obtained based on the analysis of the interviews, the key 
points were identified and the data were coded, and the 
codes with common axes became a set of concepts. Then, 
through dividing the concepts, the categories are 
extracted, and ultimately interpret the categories and 
provide solutions. Based on data, art basket in 
Kohgiluyeh and Boyerahmad province in the past was 
commonly proportional to the conditions of nomadic and 

rural life, and woven baskets were used in abundance. 
Over time and the prevalence of urbanization culture and 
the introduction of technology and replacing applied 
appliances of plastic and metal, decrease use of handmade 
tools and made from natural materials in the lives of 
villagers. Many of those devices are no longer used today. 
And these baskets have fallen into disrepair, so much so 
that some of them are obsolete. According to the findings 
of this study, the cause of forgetfulness and obsolescence 
of basket weaving art in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 
provinces is the lack of work in teaching this art and the 
lack of a market to sell products and weavers do not pay 
attention to innovation in the use of woven baskets. 
Finally, with the review of three categories of education, 
economics and application, useful strategies for re-boom 
this art are expressed. Some of these solutions are: 
Holding face-to-face and virtual classes in basket weaving 
training in relevant and supported organizations, 
allocating textbooks in each region to introduce and teach 
traditional indigenous arts of the region, as well as the 
private sector to use the capabilities and talents related to 
this art in the province, use advertising programs and 
Active participation of the province's radio and television 
in informing and widely promoting the traditional and 
indigenous arts of the province, especially the art of 
basket weaving, and Finally, pay attention to the 
application in a way that is useful for the use of all 
sections in today's society. 
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  راحمدیو بو هیلویاستان کهگ یمطالعه هنر سبدباف

 یشناس بیآس کردیبا رو
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 چکیده 
جنبه  بهوده که  نشهان از اهمیهت  ییبهایزو  دارد و دارای جنبه  کهاربردی یکینزد وندیپ یبا زندگ یرانیا یسنت یهنرها
 یروزمهره و کهاربرد یازههایآثار در کنار مرتفهع سهانتن ن نیا رایاست؛ ز رانیا یسنت یتوأم در هنرها یو هنر یکاربرد

بهوده که  در  یسهنت یاز هنرهها یکهی ی. سهبدبافدادنهدیرا در هنرمندان پرورش م ییبایو درک ز یبودن، استعداد هنر
 ییکشور، رواج دارد. در گذشت  سهبدها یواقع در جنوب غرب راحمدیو بو  یلویاز جمل  در استان کهگایران مناطق مختلف 

 نیهاسهت. ا یکم شده و رو ب  فراموشه یهنر سبدباف ونقامروزه از ر ولیشد، ن در این استان بافت  میفراوا یکاربردهابا 
و  اءیهاح یبرا ییراهکارها افتنیو  یشناس بیآس کردیبا رو راحمدیو بو  یلویاستان کهگ یپژوهش با هدف مطالع  سبدباف

را به   یسهبدباف یاهسهانت دست توانیسوال پاسخ دهد ک  چگون  م نیاستان، بر آن است ب  ا نیا یحفظ هنر سبدباف
 کهردیکرد؟ پژوهش حاضهر بها رو نیمردم عج یامروز ینمود و با زندگ ایمانده از گذشتگان اح یجاب  راثیم کیعنوان 

ها صورت گرفت  اسهت. نمونه  یدانیو م یاکتابخان  وهیها ب  شداده یآورو جمع یلیه تحل یفیو روش توص یشناسبیآس
  یهدست آمده برپااطالعات ب  یبررسنفر بوده است. با  11انتخاب و شامل  یگلول  برف وهیش یب  صورت هدفمند بر مبنا

در گذشهت  متناسهب بها  راحمهدیو بو  یهلویدر اسهتان کهگ یهنر سهبدباف ،هاب  داده دنیها و رسمضمون مصاحب  لیتحل
. بها گهذر زمهان و ورود شهدندیاستفاده م یبافت  شده ب  فراوان یرواج داشت  و سبدها ییو روستا یریعشا یزندگ طیشرا

مطلهوب و  تیپهژوهش بها مطالعه  وضهع نیها منسوخ شدند. در ااز آن یبرن امروزهاز رونق افتاد؛  هاسبد نیا یتکنولوژ
 یبهرا ییآن در گذشهت  و حهال، راهکارهها یشناسبیآس یو بررس راحمدیو بو  یلویاستان کهگ یموجود سبدبافوضعیت 
شهنانت و  ،یمعرفه نه یدر زم یکهارکم ،منسوخ شدنعامل  نیمهمتر هاافت یبنابر  د.یهنر مطرح گرد نیا یایحفظ و اح
 ینشهدن هنرمنهدان از طهرف نهادهها تیحما نیفروش محصوالت، همچن ینبود بازار مشخص برا و هنر نیآموزش ا

سه   یبافت  شده است. در انتها بها بررسه یهاسبد نییدر کاربرد و تز یب  نوآور انمربوط  و توج  نکردن بافندگ یتیحما
 .شده است انیهنر ب نیرونق مجدد ا یبرا ییمقول  آموزش، اقتصاد و کاربرد راهکارها

 
 

  واژگان کلیدی:

 .یشناسبیآس راحمد،یو بو  یلویکهگ ،یسبدباف ،یسنت یهنرها
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 مقدمه 
 
 آن با زندگی است ک  کینزد وندیپ یرانیهنر ا یهایژگیاز و یکی

ب   یسنت یبافت  شده است. هنرها یتار و پود آن از تجارب انسان
 عیوس راثیب  آن دست  از م ران،یمهم ا یاز هنرها یکیعنوان 
دست ب  دست، از  ن ،یب  س ن یک  س شودیبشر اطالق م یفرهنگ
ارزشمند نود ادام  داده  اتیامروز ب  ح  گذشت  تا ب یهانسل

 ،یبشر  یاول یهادر جامع »(. Mehrpooya, 1996, p. 123است )
 ینود ب  در هم بافتن مواد قابل انعطاف برا ازیبر اساس ن یآدم

دفاع اقدام  لیوسا یشکار و حت لیسانتن ظروف، سرپناه، وسا
از انواع  اءیک  سانتن ظروف و اش «یربافیحص»نمود. از آن زمان 

 یکار رفت  در سبدبافترک  و شان  است، بوجود آمد. چون مواد ب 
اند. رفت  نیکهن از ب داتیتول شتریقرار دارد، ب یدگیدر معرض پوس
ها دارند و در سانت از سفال شیب یقدمت یریمصنوعات حص

یم نیب  عنوان قالب استفاده شده است. بنابرا ریاز حص ن یسفال
و شاخ  یاهیگ افیاستفاده از ال ،ینوسنگ وراناز د شیگفت پ توان

(. Seyed Sadr, 2009, p. 133) «ها رواج داشت  استو برگ آن
دارای  یدست عیصنا نیتریمیاز قد یکیب  عنوان  یربافیحص

ب  درنت نخل، ساق   یک  دسترس یامروزه در مناطقپیشین ، 
هنره صنعت  نیدر ا مورد استفادهمواد  گریترک  و د ،یگندم، ن
 ی(. سبدبافAshtari, 2015, p. 65) شودبافت  میاست  ریپذامکان

ی ربافیحص یهامجموع  ریاز ز ی وسنت یدست یاز هنرها یکی
شود ک  دارای دو جنب  کاربردی و زیبایی و همچنین محسوب می

در  یسبدباف است. هاهزاره وها بر سده  یتک با یطوالن یاسابق 
 یریگهمزمان با شکل یاسابق ، راحمدیو بو  یلویکهگ استان
ده  قبل  نیتا چند .دارد ینیکجانشیو بعد از آن  یریعشای زندگ

با جنب  کاربردی در زندگی مردم روستایی این استان، با  ییسبدها
ب  مرور زمان . شدیسانت  م یچوب درنتچ  بادام کوه مواد اولی 

 نیا دیتول ینیو ورود انواع محصوالت ماش یبا تحول در زندگ
و محصوالت  نیا یامر مانع معرف نیو ا  افتیمصنوعات کاهش 

امروزی یا ب  عبارتی ایجاد ر در زندگی هن نیو زوال ا یفراموش
با توج  ب  این ک  در  .زمین  آسیب در حوزه این هنر شده است

شناسایی، تشخیص و شناسی با مطالع  فرآیندهای بحث آسیب
ها پردانت  هایی جهت رفع آسیبحلپیشگیری ب  ارائ  راه

شناسی، وضعیت شود، در این پژوهش بر مبنای رویکرد آسیبمی
موجود و نیز حد فاصل بین این دو وضعیت ک  مطلوب، وضعیت 

ها است و در نهایت راهکارهای تبدیل وضعیت شامل آسیب
موجود ب  مطلوب در سبدبافی استان کهگیلوی  و بویراحمد مورد 

با هدف مطالع  سبدبافی  پژوهش نیامطالع  قرار نواهد گرفت. 
ن شناسی و یافتاستان کهگیلوی  و بویراحمد با رویکرد آسیب

، ب  این استاناین  یسبدبافراهکارهایی برای احیاء و حفظ هنر 
های سانت توان دستسوال پاسخ نواهد داد ک  چگون  می

جای مانده از گذشتگان احیاء سبدبافی را ب  عنوان یک میراث ب 
نمود و با زندگی امروزی مردم عجین کرد؟ با توج  ب  اینک  

یل محرومیت، در شرایط بسیاری از مناطق این استان ب  دل
برند، توسع  چنین نامناسب اقتصادی و معیشتی ب  سر می

ها کمک کرده و یک منبع درآمد تواند ب  اقتصاد آنهنرهایی می
شناسان  و محسوب گردد. شنانت هنر سبدبافی و مطالعات آسیب

کند ارائ  راهکارها زمین  را برای مسئولین و کارآفرینان فراهم می
گذاری صورت پذیرد و ن استان و در این حوزه، سرمای ک  در ای

زدایی و در کنار آن حفظ میراث گامی مفید در راه محرومیت
پژوهش را  نیضرورت انجام افرهنگی برداشت  شود. این مورد 

 .گرددیموجب م

 
 
 

 ی پژوهشپیشینه. 1
انجام شده است.  یقاتیتحق یو سبدباف یربافیحوزه حص در

 یب  کاربردها «یربافی/ حصریحص»( در مقال  2008) اریهوش
ها رواج در آن یربافیک  حص یمناطق یدر برن یریحص داتیتول

( در مقال  نود با عنوان 2009) فرست یدارد اشاره کرده است. شا
ب  « فرم و نقش ظراز من النیو گ زدی یهااستان یربافیحص»

بافت و ابزار مورد  یهاروش ،یمواد مصرف د،یمراکز تول یبررس
ردانت  است. پ النیو گ زدی یهااستان یربافیاستفاده در حص

هنره صنعت »تحت عنوان  یا( در مقال 2015) یو مجاب یاشتر
آن   یشادگان را ک  مواد اول یربافیحص« در شادگان یربافیحص

 یشیدرو ،یمقصود .اندکرده یاست بررس خلالزاما برگ درنت ن
هنر  یشناسختیر یبررس»( در مقال  2015) یرآبادیو ام

و  یسبدباف «یمنطق  نراسان جنوب یبافو پخل یسبدباف
شده و  دیتول لیبافت، وسا وهیش  ،یرا از لحاظ مواد اول یبافخلپ
هنرها  نیعوامل رکود ا نیو همچن یدیتول یسبدها یهایژگیو

شادالویی اند. مورد مطالع  قرار داده ینراسان جنوب نطق در م

ب  شناسایی علل و « شناسی فرهنگیآسیب»( در کتاب 2017)
ها ک  انواع فرهنگ جامع  را مورد هدف قرار داده انواع آسیب

با عنوان  ی( در پژوهش2018) یو قربان ن یآدپردانت  است. 
ب  « طرقب  یالقییدر منطق   نیرید یسنت ؛یارغوان و سبدباف»

 دینحوه تول نیآن و همچن یآورجمع یارغوان و ابزارها یمعرف
ذکر شده  یهاپژوهش در. اندحاصل از ارغوان پردانت  یهابافت 
و مطالع  قرار  یمناطق مختلف مورد بررس یو سبدباف یربافیحص

 راحمدیو بو  یلویاستان کهگ یب  سبدباف یاگرفت ، اما اشاره
هم  یااستان سابق  این در یک  سبدباف یینشده بود. از آن جا

 یرو ب  فراموش ریچند ده  ان یآن دارد و در ط خیزمان با تار
پژوهش در نظر دارد با  نیمنسوخ شدن است، ا لرفت  و در حا
بررسی در گذشت  و حال و استان،  یسبدباف تیمطالع  وضع

هایی ک  زمین  فراموشی این هنر ه صنعت را موجب بیآس
در  یسبدباف اند، ب  ارائ  راهکارهایی در جهت احیاء و حفظشده
 .بپردازد راحمدیو بو  یلویکهگ
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 پژوهش روش. 2
 یفیروش توصهدف کاربردی است و با از نظر رو  شیپ پژوهش
 یب  بررسی شناسبیآس کردیروماهیت کیفی و  با یلیو تحل
در  یوارده ب  هنر سبدباف یهابیگذشت ، حال و آس تیوضع

حاصل   جینتا لیپردانت  و با تحل راحمدیبو و  یلویاستان کهگ
 نیو حفظ ا اءیاح یمناسب برا یدر ارائ  راهکارها یشده سع

ای و شیوه کتابخان  ب  دو هشپژو یهادادهمطالب و هنر دارد. 
اطالعات شیوه  آوری شده است.میدانی )مصاحب ( جمع

و  یمقاالت علم ،یابا مطالع  منابع مکتوب کتابخان  ایکتابخان 
ب  صورت  یدانیمشیوه لف و مخت یهاتیمراجع  ب  سا نیهمچن

، انصاحبنظربا بافندگان، سانتاریافت  نیم مصاحب  
در مصاحب   ت.اس حاصل گردیده و فروشندگان کنندگانمصرف
سانتاریافت  ترتیب سواالت از پیش تعیین شده برای هر نیم 

تواند ها، میمشارکت کننده بر اساس فرآیند مصاحب  و پاسخ
تواند در هنگام مطالع  نیز ژوهشگر میمتفاوت باشد. همچنین پ

. در این (,p. 306 Rambod ,2018سواالت جدیدی مطرح کند )
ها ها بر پای  تحلیل  مضمون مصاحب داده نوع مصاحب  تحلیل

بوده است. بدین گون  ک  پس از انجام هر مصاحب ، نکات 
ها کدگذاری شده و کدهای دارای کلیدی شناسایی و داده

ای از مفاهیم تبدیل گردیده ترک ب  مجموع محورهای مش
ها استخراج گردیده بندی مفاهیم، مقول است. سپس از راه گروه

ها و ارائ  راهکارها پردانت  شده و در نهایت ب  تفسیر مقول 
گیری ب  صورت هدفمند و بر مبنای شیوه گلول  است. نمون 

بوده است بدین صورت  یگلول  برف وهیانجام شده است. شبرفی 
ک  از افراد متخصص در حوزه صنایع دستی و همچنین سبدبافی 
استان کهگیلوی  و بویراحمد درنواست شد تا ضمن پاسخگویی 
ب  سواالت مصاحب ، افراد مرتبط با موضوع پژوهش را برای 

ها بر اساس اشباع مصاحب  بعدی معرفی کنند. تعداد نمون 
های نفر در گروه 11شامل اطالعاتی تعیین شده است. این تعداد 

صاحبنظر )کارشناس صنایع دستی و هنرهای تجسمی(، بافنده 
کننده ) )بافندگان سبدباف استان کهگیلوی  و بویراحمد(، مصرف

های معمولی( و فروشندگان )کسب ( انتخاب شدند. نمون 
 .( مشخص شده است1ها در )جدول مشخصات این نمون 

 

 (نگارندگان: )مأنذ. شوندگان مصاحب  مشخصات. 1 جدول
Table 1. Details of the interviewees. Reference: (Authors) 

 شغل سن جنسیت تخصص کد
سابقه 

 فعالیت
 میزان تحصیالت

محل 

 مصاحبه

زمان 

 مصاحبه

 32 زن صاحبنظر 01
مدیر آموزشگاه 

 دستی صنایع
 5/09/1400 تلفنی کارشناس صنایع دستی 10

 6/09/1400 محل کار کارشناس هنرهای تجسمی 18 فرهنگی 45 مرد صاحبنظر 02

 38 زن صاحبنظر 03
مدیر کارگاه صنایع 

 دستی
 5/09/1400 تلفنی کارشناس صنایع دستی 6

 5/09/1400 تلفنی کارشناس ارشد صنایع دستی 5 دانشجو 33 زن صاحبنظر 04

 7/09/1400 محل زندگی  بیسواد 40 دارنان  60 زن بافنده 05

 6/09/1400 محل کار کارشناسی 12 کارمند 55 مرد بافنده 06

 10/09/1400 محل زندگی بیسواد 53 آزاد 73 مرد بافنده 07

 6/09/1400 محل زندگی دیپلم 8 دارنان  31 زن مصرف کننده 08

 10/09/1400 تلفنی کارشناسی 15 فرهنگی 39 زن مصرف کننده 09

 9/09/1400 محل زندگی کارشناسی ارشد 12 کارمند 40 زن مصرف کننده 10

 10/09/1400 محل کار بیسواد 25 دارمغازه 70 مرد فروشنده 11

 
 

مراحل انجام شده در این پژوهش شامل بررسی وضعیت 
و ارائ   یشناسبیآس یبر مبناموجود و وضعیت مطلوب 

صورت گرفت  راهکارها است، ک  بر اساس برنی مفاهیم 

( تحت عنوان الگوی مفهومی 1است. این مفاهیم در )شکل 
  پژوهش آمده است.
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 )نگارندگان( :مأنذ. الگوی مفهومی پژوهش .1شکل 

Fig 1. Conceptual model of research. Reference: (Authors) 
 

 ی پژوهشنظر یمبان . 3

مطلوب  تیوضع یشناسبیآس کردیدارد با رو یپژوهش سع نیا
را  راحمدیو بو  یلویاستان کهگ یموجود هنر سبدباف تیو وضع

 ش یاز ر ،یلغو یدر معنا یشناسبیمورد مطالع  قرار دهد. آس
علم، دانش و گفتار( ) logos رنج و درد( و ب،یآس) pathos یونانی

 شرفت یفرهنگ پ فیاساس تعربر شده است.  بیگرفت  و ترک
و  هابیآس ی( مطالع  علمpathology) یشناسبیآس ،آکسفورد

در  یشناسبیآس یو انتالالت است. از نظر اصطالح هایماریب
 رهیو غ  یپا ،یو انتزاع یاعم از کاربرد م،علو یهاهم  رشت 

اص نود کاربرد ن یانسان رهیو غ یانسان ،یعیو طب یتجرب  ،یپا
 نیو تأم لیبا هدف تکم یشناسبیرا دارد. مطالعات آس

درمان  ای یریشگیو پ صیتشخ ،ییس  گان  شناسا یندهایفرا
رفع آفات  یمناسب برا یهاحلآن راه ندیو برآ ردیپذیصورت م

. پاتولوژی (Shadalui, 2017, p. 50است ) هابیآس و

(pathologyب  معنی آسیب ) ،شناسی و تشخیص بیماریشناسی
های وارده بر سیستمی مشخص مورد مطالع  است علل آسیب

 Jahangirfardک  ب  طور گسترده در علوم زیستی کاربرد دارد )

and Salman, 2010, p. 43 برای انجام پژوهش بر مبنای .)
شناسی، ابتدا وضعیت مطلوب موضوع، سپس رویکرد آسیب

وضعیت ک   صل  بین این دووضعیت موجود آن و در نهایت فا
هاست مشخص و سپس با بررسی و شنانت شامل آسیب

ها و تهدیدها، راهکارهای مناسب برای تبدیل وضعیت آسیب
(. منظور از 2شود )جدول موجود ب  وضعیت مطلوب تبیین می

وضعیت مطلوب، وضع مورد انتظار برای رسیدن ب  اهداف 
است. بدین معنی  موضوع و وضعیت موجود، وضع فعلی موضوع

گذرد را ک  آنچ  در محیط پیرامونی وابست  ب  موضوع می
ها، معایب و کمبودها را در جهت بررسی کرده تا بتوان نقصان

 .ارائ  یک برنام  بهبود دهنده مشخص کرد

 
 (43: 1389 سلمان، و جهانگیرفرد مقال  از برگرفت : )مأنذ. شناسیآسیب مراحل. 2 جدول

Table 2. Pathological stages. Reference: (Jahangirfard and Salman, 1389: 43) 

 های مورد نیازمهارت شناسیمراحل آسیب

 شنانت اهداف موضوع شنانت وضعیت مطلوب مرحل  اول

 آگاهی از جریان امور موجود تیشنانت وضع مرحل  دوم

 آگاهی از وضعیت موجود، تخصص، توانایی پژوهش، نالقیت هاشنانت آسیب مرحل  سوم

 تیپژوهش، نالق ییموجود، تخصص، توانا تیاز وضع یآگاه ارائ  راهکارها مرحل  چهارم
 

م یاز مواد ن یسنت ۀویبافت است ک  ب  شدست یظرف سبد،
 یباتالق یهایاز ن ایتر و نازک درنتان  یهاسخت، مانند ترک 

. شودیم  یجامد ته ءیو هر نوع ش وهیو حمل م ینگهدار یبرا
نازک  یهااز شان بافت  شده  یظرف سبددر فرهنگ لغت معین 

گذارند معرفی شده است  رهیو غ یسبز وه،یدر آن م ک  درنت

(Moin, 2007, p. 826.)  در سبدبافی استان کهگیلوی  و بویراحمد
(، ب  روش در هم بافت  یا 2)شکل های بادام کوهی از ترک 

(، 3مشبک، معموال ب  شیوه تار و پود عمود بر یکدیگر )شکل 
(، ک  دارای 4شود )شکل محصوالت مختلفی تولید می

 کاربردهای متنوعی هستند.

 

   
های درنتچ  بادام کوهی . بریدن شان 2شکل 

 )نگارندگان( :مأنذ. جهت سانت سبد
Fig 2. Cutting the branches of almond bushes to 

make a basket. Reference: (Authors) 

. سازی سبدهای دستباف. از مراحل آماده3شکل 
 )نگارندگان( :مأنذ

Fig 3. From the steps of preparing handmade 
baskets. Reference: (Authors) 

بافت  شده در استان  یانواع سبدها .4شکل 
 : )نگارندگان(مأنذ. راحمدیو بو  یلویکهگ

Fig 4. Types of woven baskets in Kohgiluyeh and 
Boyer-Ahmad Provinces. Reference: (Authors) 

 
 

 بویراحمد و کهگیلوی  استان وضعیت موجود سبدبافی وضعیت مطلوب سبدبافی استان کهگیلوی  و بویراحمد

 مقول  آموزش                  مقول  کاربرد         مقول  اقتصاد

 ارائ  راهکارها ایجاد تهدیدها های موجودآسیب
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 یمطالعات کرهیپ یمعرف. 4

 . تاریخچه سبدبافی1-4
هنر الزم است آثار و  کی یخیب  روال تار یابیدست یبرا

آن در مورد  یدر دسترس باشد تا بتوان با بررس یاسناد معتبر
آثار  نک یدوره قضاوت کرد. با توج  ب  ا کی یهنر خچ یتار

عوامل و  ایبر اثر مرور زمان و  خیدر طول تار یسبدباف
 خچ یتار ب  یابیدست یاند، برارفت  نیاز ب زابیحوادث آس
آثار  نیشنانت ا میگردیتر بر معقب هر چ  ب  یآثار هنر
از  یاری(. بسKianmehr, 2015, p. 8) شودیکمتر م

صنعت سازنده  نیتررا ب  منزل  کهن یپژوهشگران سبدباف
 رانیمواد( در برابر صنعت و گرید بیبا ترک یزی)سانتن چ

( پس از گریبردن مواد د انیبا از م یزیکننده )سانتن چ
 ,Glock) دانندیصنعت بشر م نیتریمیقد ،یتراشسنگ

1976, p. 266ی(. آن زمان ک  بشر هنوز با صنعت سفالگر 
یآتش م ینداشت، سبدها را با گل پوشانده در رو ییآشنا
مختلف از جمل   یکاربردها یبرا ییهاتا ظرف پخت

 یهان یها و سفالاز انواع کوزه یآب بسازد. در برن ینگهدار
وجود دارد ک   ییهاترک  ای هایو مس، ن یدوران نوسنگ
 یاها نشان اند و وجود آنکار رفت ب  سمانیر یاحتماال ب  جا

و  میاست. بافتن گل یاز فن سبدباف یآمدن سفالگر دیاز پد
اقتباس  یربافیو حص یو انواع منسوجات از هنر سبدباف یقال

نمون  دست  نیتریمی(. قدYavari, 2011, p. 42شده است )
دارد، در  الدیحدود شش هزار سال قبل از م یبافت قدمت

 شیب  پ قایکشف شده در آفر یربافیحص یهاک  نمون  یحال
 یک  صنعت سفالگر ی. در صورتشودیمربوط م خیتار نیاز ا

پا ب  عرص  وجود گذاشت  باشد،  شیدر حدود ده هزار سال پ
مدت دارند  نیاز ا شیب یقدمت یربافیو حص یسبدباف

(Amiri, 2010, p. 35انسان .)و سبد را ن   ریگذشت  حص یها
کامال  یال یبلک  ب  عنوان وس ینییتز ییب  عنوان کاال

بازگشت ب   یژگی. ودادندیمورد استفاده قرار م یکاربرد
 یها، باعث شده اطالعاتبافت  نیکار رفت  در اب  افیال عتیطب

سبد در گذشت  در دسترس  و ریحص یکاربردها یاز برن
است ک  ب  درهم  یدست یسبدها بافندگ  ینباشد. روش ته

ب  کمک دست و  یاهیگ یها( و بافتن ترک دنی)تن چاندنیپ
 ایب  صورت مسطح  کپارچ ی ءیش  یته یبا ابزار ساده برا

 Educational Research and) شودیدار گفت  محجم

Planning Organization, 2015, p. 88در  یربافی(. حص
ک  ب  مواد  یآن ممالک ژهیجهان ب  و یاز کشورها یاریبس
دارند، مرسوم بوده و از  یرشت  دسترس نیا ازیمورد ن  یاول

کننده سبدها و محصوالت  دیتول یکشورها نیمهمتر
پاکستان،  ،یژاپن، مالز ،یهند، اندونز ن،یچ توانیم یریحص
و سنگال را نام  یوپیاتکامرون،  ک،یمکز لند،یتا النکا،یسر

در  ی(. هنر سبدبافAkhavaneh Farahani, 1983, p. 5برد )
  ینصوص در روستاها رواج دارد. ماده اولنقاط کشور ب  یبرن

گوناگون است ک  در هر منطق   یهاچوب درنتچ  یسبدباف
از لحاظ  شودیم دیک  تول یمحصوالت نیفرق دارد. همچن

هر منطق  متفاوت  یازهایب  ن توج کاربرد و شکل و اندازه با 
درنت نخل و در  یهااز برگ شتریاست؛ در نوزستان ب

بافت  یبرا دمشک،یاز چوب درنتچ  ب رجند،یشهرستان ب
(. Ashtari and Mojabi, 2015, p. 65) کنندیسبد استفاده م

 ایسال   کینرم درنتان  یهااز ترک  زیآباد اصفهان ندر نجف
اطراف طرقب ، بافق و  ی. روستاهاشودیدو سال  استفاده م
  یلویاستان کهگ نیکرمانشاه و همچن نیریشهرستان قصرش

هنر صنعت هستند. روش  نیا دیاز مراکز تول زین راحمدیو بو
 راحمدیو بو  یلویدر استان کهگ یریو عشا ینینشکوچ یزندگ

شده  یگون  زندگ نیمرتبط با ا یدست عیصنا جادیسبب ا
 یزندگ ازیمورد ن لیتا چند سال قبل ابزار و وسا ریاست. عشا
و چون دائم در حال  کردندیم  ینود ته رامونیپ طیرا از مح

 ژهیوب  یزندگ  یاول لیحمل و نقل وسا یکوچ بودند برا
 ازین وریط ییجابجا نیو همچن ییظروف و البس  و مواد غذا

ه و کرد  یآن را ته یداشتند ک  بتوانند ب  راحت یب  ابزار
 نیامور داشت  باشد. بنابرا نیا یالزم را برا ییکارا نیهمچن

ک  ب  آن ترک   یبا استفاده از چوب نازک درنت بادام کوه
 شدیم افتی یو در آن منطق  ب  فراوان شودیگفت  م
 نیاز ا یبافتند و مورد استفاده قرار دادند. برن ییسبدها
 گرفتندیک  در گذشت  مورد استفاده قرار م یکاربرد لیوسا

( 4ک  در )شکل  کشرهیو ش سَ یعبارتند از: کَهلُو ه سَلَ  ه کِر
ینم دیتول گرید ز،یاز سبدها ن یقابل مشاهده هستند. برن

محصوالت کامال  نیمانده است. ا یها باقو فقط نام آن شوند
 یر )براب  کُرکُ توانیها ماند ک  از جمل  آنمنسوخ شده

اشاره کرد.  یماه دیص یکاربر با ی( و سبدوریط ینگهدار
ورود  ،ینیو رواج فرهنگ شهرنش یسبک زندگ رییکم با تغکم
استفاده از  ،یو فلز یکیاز جنس مواد پالست یکاربرد لیوسا
یرا در زندگ یعیساز و سانت  شده از مواد طبدست لیوسا
 یو برن یزندگ وهیش رییتغ نیکمرنگ کرد؛ ا انییروستا یها

را ب   راحمدیو بو  یلویاستان کهگ یهنر سبدباف گریعوامل د
 لیآن وسا گریک  امروزه د ییکشاند تا جا یسمت فراموش

افراد  ،یو فقط در موارد معدود رندیگیمورد استفاده قرار نم
ب   یسرگرم شدن هر از گاه یمسن در روستاها، صرفا برا

  .پردازندیبافت سبد م
 

 های پژوهشتحلیل داده و یافته. 5
این قسمت در س  بخش تنظیم شده است. ابتدا بر اساس 

شناسی، ب  مطالع  وضعیت موجود و مطلوب فرآیند آسیب
های سبدبافی در استان کهگیلوی  و بویراحمد در حوزه مقول 
های کاربرد، اقتصاد و آموزش پردانت  شده و سپس آسیب

ه است. مطالب این دو بخش بر مربوط ب  این هنر بررسی شد
ها، کدها و مفاهیم مستخرج از تحقیقات مبنای مصاحب 

ای حاصل گردیده، و در آنر بر پای  میدانی و کتابخان 
دست آمده راهکارهای جدید ارائ  و تحلیل شده های ب گزاره
  .است
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 )نگارندگان( :مأنذ. گلدان. کاربرد سبد ب  عنوان 5شکل 

Fig 5. Using the basket as a vase. Reference: (Authors) 
 )نگارندگان( :مأنذ. . کاربرد سبد ب  عنوان سبد میوه6شکل 

Fig 6. Using the basket as a fruit basket. Reference: (Authors) 
 

 . کاربرد در هنر سبدبافی استان کهگیلویه و بویراحمد1-5
هنر را ک  ب   تیاست غا لیبدیب یگراسنت کیک   یکومارا سوآم

 ،یویدن یاست، نظام انالق عالم، لذت و آرزوها یصورت کارکرد
یم دیتأک ی. وکندیم یمعرف یمعنو یو ثروت و رستگار یتوانگر
آن ناممکن  تیغا ایهنر در شرق بدون توج  ب  کاربرد   یک  توج کند

از  ،ییبایدر کنار جنب  ز یآثار هنر ی(. براImeni, 2011, p. 68است )
 Kianiو استفاده روزمره در نظر گرفت  شود ) یهدف کاربرد دیقبل با

Ajgardi, Zakaria Kermani and Memar, 2020, p. 123هایی (. سبد
بر اساس بافت  می شدند  راحمدیو بو  یلویکهگ استانک  در گذشت  در 

بنابراین  بوده است. یدر آن مقطع زمان یریعشا یزندگ طیو شرا ازهاین
 است. تیاهم یقرار دارد و دارا تیها در اولوبودن آن یکاربرد

 

الف. کاربرد در وضعیت مطلوب سبدبافی استان کهگیلویه 
 و بویراحمد

شرایط مطلوب ب  معنای رسیدن ب  وضعیت قابل قبول برای رسیدن 
استان  یبافسبد یمعرف رایبب  هدف موضوع پژوهش است. 

 افتنها و در کنار آن یشنانت آسیبو  راحمدیو بو  یلویکهگ
الزم است شرایطی ک  مسیر  و حفظ آن ءایاح یبرا ی الزمراهکارها

کند و ب  شرایط مطلوب تعبیر رسیدن ب  این هدف را هموار می
شود، مورد مطالع  قرار داد. با توج  ب  نتایج مطالعات میدانی می

(، برای کاربرد 3صورت گرفت ، در شرایط مطلوب این هنر )جدول 
ای هیکاربر توانیم ی،با حفظ جنب  سنتبافت، مجدد سبدهای دست

از جمل  تلفیق این  متنوع متناسب با شرایط زندگی امروزی
ب   یا تغییر فرم و کاربری، مثالچوب، همانند  گریبا مواد دمحصوالت 

ک   دیمحصوالت جدای، ایجاد کرد و عنوان زیر لیوانی یا زیر قابلم 
را ب  زندگی امروزی وارد همزمان داشت  باشند  یو کاربرد ینییجنب  تز
همچنین برای رسیدن ب  وضعیت (. 06 و 03و 02و  01 هاید)ک نمود

مردم و شرایط زندگی  ق یناسب با سلتمحصوالت متوان مطلوب می
. (03)کد  ها عرض  کردو ب  آن دیها تولستیتورو ها استان گرید

و  وهیم یب  عنوان سبدهابا تغییر کاربرد سبدها توان یم امروزه
ب  عنوان آباژور  ایکتاب و روزنام ،  ایلباس  یو سبد نگهدار جاتیسبز
محصوالت  نیاز او طبیعی  یمصنوع یهاگل یگلدان برا ایو 

شود. ( دیده می6و  5های ک  نمون  این سبدها در )شکل استفاده کرد
مطرح  زین ینییو تز ییبایداشتن، جنب  ز ییکارا نیسبدها در ع نیدر ا

باید در کنار  (.08 و 05و  04و  03و  02و  01 هایاست. )کد
با حفظ  دیکاربرد جد جادیا سبدها و دیدر تول تینالق یریبکارگ

در تولیدات، ب  جنب  تزیینی و زیبایی و نوآوری در سبدهای اصالت 
بافت  شده، توج  ویژه داشت تا بتوان وضعیت مطلوبی برای هنر 

 سبدبافی استان ایجاد کرد.

 
 (نگارندگان: )مأنذ. بویراحمد و کهگیلوی  استان سبدبافی مطلوب وضعیت در کاربرد مقول  مصاحب ، از حاصل هایداده کدگذاری. 3 جدول

Table 3. Encoding the data obtained from the interview, the category of application in the optimal situation of basket weaving in Kohgiluyeh and Boyer-
Ahmad Provinces. Reference: (Authors) 

 وضعیت مطلوب

 
 
 کاربرد

 مقول  مفاهیم های منتخبگزاره ردیف

1 
 ینییکرد و محصوالت تز بیاز جمل  چوب، ترک گریمحصوالت را با مواد د نیا توانیم

  (.06و  02و  01 هایسانت )کد دیجد یو کاربرد
در تولید بکارگیری نالقیت 

 محصول
 
 
 

 نوآوری

2 
کتاب و  ایلباس  یو سبد نگهدار جاتیو سبز وهیم یتوان ب  عنوان سبدهایامروزه م
 نیاز ا (5ی )شکل مصنوع یهاگل یگلدان برا ایب  عنوان آباژور و یا روزنام ، 

 (.08و  05و  04و 03و 02و  01 هایمحصوالت استفاده کرد )کد

3 
کرد. مثال از  جادیا  یامروز یکاربردها توانیم یا حفظ جنب  سنتبکاربرد مجدد  یبرا
محصوالت مناسب یا  استفاده کرد یاقابلم  ریز ای یوانیل ریمحصوالت ب  عنوان ز نیا

 .(03کرد )کد  دیها تولستیتور ق یبا سل

 ایجاد کاربرد جدید با حفظ اصالت 
 ایجاد نوآوری

 

 راحمدیبوو  هیلویاستان کهگ یسبدباف وجودم تیکاربرد در وضعب. 
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 ،(4 جدول) هنر این موجود وضعیت در شده انجام مطالعات طبق
کاربرد  دیگر، مواد جنس از مشاب  محصوالت گسترش دلیل ب  امروزه

ها از آن انییاز روستا یمحصوالت کم شده است و فقط تعداد کم نیا
 دمی دهن تیاهم ینییب  جنب  تز شتریبها نیز  ک  آن کنندیاستفاده م

و  وهیم یجاب  عنوان  سبدهایی ک  (.05و  04 و 03و  02های )کد
 09و   06 های)کد روند بیشترین استفاده را دارندب  کار می جاتیسبز
بودن  یعیک  دارند از جمل  طب ییهاتیسبدها با مز نیا (.11و  10و 

 دارا بودن جنب  و ستیز طیبودن ب  مح افتیقابل باز  ،یمواد اول
 ایو یکیپالست ،یمریمحصوالت مشاب  پل نیگزیجا توانندیم یی،بایز

سبدهای  (.10و  09و 08و  06و  03و  02و  01 هایشوند )کد یفلز
بافت  شده در مناطق مختلف بر اساس کاربردی ک  داشتند نامگذاری 

یک نراسان جنوبی، سبدی شدند. ب  عنوان مثال در روستای مانونمی
شد ک  کارایی آن حفظ تولید می« تازگرب »مخروطی شکل ب  نام 

(. سبدهای Eftekhari, 2020, p. 3مواد نوراکی از دستبرد گرب  بود )
استان کهگیلوی  و بویراحمد نیز بر اساس شرایط و مصارف زندگی 

 عشایری و روستایی در گذشت  تولید، و با توج  ب  کاربردشان
شدند. از جمل  کاربرد سبدهای تولیدی در گذشت  نامگذاری می

ها با نام محلی یی و میوهحمل مواد غذا یبراتوان ب  سبدهایی ک  می
و  یماه دیصسبد  ،«کُرکُر»با نام  وریط سبدهای نگهداری ،«کَهلُو»

با مشک آب و دوغ  ینگهدار یدرپوش برا یدارا همچنین سبدهای
(. 08و  07و  06و  02 های)کداشاره کرد  «گیرگرب »اصطالح محلی 

نان  یب  عنوان سبد جا «زهیتَو»با نام   نمون  دیگری از این سبدها
توان نام دیگری را می(. محصوالت 07و  03 های)کد شدیاستفاده م
کاربرد نشک کردن کشک  یبراو همچنین ب  عنوان آبکش برد ک  

و  06و  05و 04 های)کد است« کششیره»داشت  و نام محلی آن 
با نام تخم مرغ  یحمل و نگهدارنوعی دیگر از سبدها برای  (.08
برنی از این سبدها در  (.08و  05 های)کدشد نیز تولید می« کِریسَ »

اند، و برنی شوند و کامال منسوخ شدهوضعیت کنونی دیگر بافت  نمی
ها بین نود بافنده شوند فقط در روستاها و بیشتر دردیگر ک  تولید می

 گیرند.مورد استفاده قرار می

 

 (نگارندگان: )مأنذ. بویراحمد و کهگیلوی  استان سبدبافی موجود وضعیت در فرم و کاربرد مقول  مصاحب ، از حاصل هایداده کدگذاری. 4 جدول
Table 4. Coding of interview data, application category and form in the current situation of basket weaving in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces. 

Reference: (Authors) 

 وضعیت موجود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 کاربرد
 
 
 

 مقول  مفاهیم های منتخبگزاره ردیف

1 

غذایی، طیور، صید ماهی و برنی کاربرد سبدهای تولیدی در گذشت  برای نگهداری و حمل مواد 
(. 08و  07و  06و  02ک  دارای درپوش بودند برای نگهداری مشک آب و دوغ بودند )کدهای 

(. این محصوالت در 07و  03شدند )کدهای همچنین ب  عنوان سبد جای نان نیز استفاده می
ک کردن (. برای نش08و  06و  05و 04شد )کدهای گذشت  ب  عنوان آبکش استفاده می

 (.08و  05شد )کدهای کشک و حمل و نگهداری تخم مرغ استفاده می

استفاده در زندگی 
 روزمره

 کاربرد
2 

و و 09و  06کنم )کدهای استفاده می (6شکل )امروزه بیشتر از سبدهای جای میوه و سبزیجات 
11.) 

استفاده از یک نوع 
 محصول ناص

3 
 های)کدشودمی کمتر توج  یجنب  کاربردب  و  شودیداده م تیاهم ینییب  جنب  تز شتریامروزه ب

محصوالت  نیکاربرد ا گریگسترش محصوالت مشاب  از جنس مواد د لی(. امروزه ب  دل03و  02
 (.05و  04 هایکنند )کدیاستفاده م انییاز روستای کم شده است و فقط تعداد

کاربرد تزیینی و کم 
 شدن استفاده کاربردی

4 
 رییتواند تغیاست و در هر منطق ، کاربردها، با توج  ب  فرهنگ آن محل م یهنر بوم کی نیا

 دیجد یهابا طرح ییکارها یو سفارش مشتر ق یب  سل یگاه ریان یهادر سال .(03کند )کد 
 (.06شود )کد یبافت  م

 تاثیر فرهنگ بر کاربرد
 

5 
و تحقیق در مورد محصوالت سبدبافی و  یسنت یب  محصوالت هنر یعالق  شخصب  دلیل 

 (.10هستم )کد  یب  استفاده از هم  محصوالت سبدباف لیماطبیعی بودنشان 
استفاده آگاهان  از 

 محصول
 شنانت

6 

 طیبودن ب  مح افتیقابل باز  ،یبودن مواد اول یعیک  دارند از جمل  طب ییهاتیسبدها با مز نیا
شوند  یفلز ایو یکیپالست ،یمریمحصوالت مشاب  پل نیگزیتوانند جایم ییبایو ز ستیز

 من نظر بودن طبیعی و بافت نوع و بودن سنتی (.10و  09و 08و  06و  03و  02و  01 های)کد
 (.10 و 09 کدهای) است کرده جلب محصوالت این از استفاده ب  را

 سازگار با محیط زیست
 محصول از استفاده
 طبیعی سنتی

 
 ریدپذیجدت
 

7 
شوند )کدهای های دایره و بیضی تولید میروش بافت تغییری نکرده و محصوالت بیشتر با فرم

 (. 05(. نوآوری در سانت محصوالت ایجاد نشده است )کد 07و 06و 05و 01
 نوآوری عدم نوآوری

و  رگذاریاصول مشترک و تأث یو اقتصاد ب  معنرابط  هنر  راحمدیو بو هیلویاستان کهگ یدر هنر سبدباف . اقتصاد6
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ب  رشد  دنیرس یبرا. است گریکدیهنر و اقتصاد بر ارتباطات 
مرحل   کیوجود دارد.   یو اساس یدو مرحل  اصل یاقتصاد

توسع   گریو مرحل  د دیعوامل تول یگذار یسرما ی برتوسع  مبتن
 یگذار یبر سرما یو دانش است. توسع  مبتن یبر نوآور یمبتن

یقرار م یمورد بررس یتحت عنوان اقتصاد سنت د،یعوامل تول
بازار  یاست. در نقش اقتصاد یسنت یبازارها یک  دارا ردیگ

کنندگان پردانت  شود ک  این نیاز ب  مصرف ازیالزم است ب  ن
ای است، یعنی ه نیاز مبادل 1شود: س  دست  تقسیم می

حصول با حداقل هزین  یابی ب  مکننده ب  دنبال دستمصرف
ه نیاز ارتباطی است. ب  این 3ه نیاز اطالعاتی است. 2است. 

کننده با نرید کاال و ندمات، عالوه بر معنی ک  مصرف
های نو در های قیمتی و کیفیتی در نرید کاال، ب  تجرب جنب 

شنانتی و احساسی آن محصول نیز توج  دارد. ابعاد زیبایی
کنندگان ای، ارتباطی و اطالعاتی مصرفل بنابراین س  نیاز مباد

شنانتی و ها، حس احترام ب  نود، ابعاد زیباییب  لحاظ ارزش
 .Rafi'ipour, 2015, pروابط اجتماعی با دیگران ارتباط دارد )

114.) 

 یهنر ازین یدر نانودآگاه نود دارا یرانیکنندگان امصرف

ها شود. سهم نودآگاه آن ط یوارد ح تواندیم ازین نیهستند ک  ا
موضوع  نیکم است و ا یرانیمصرف کننده ا دیهنر در سبد نر

ک  از ندانستن  شود،یقلمداد م یتیبحران هو کیب  عنوان 
 ی. برنردیگینشأت م یارزش هنر و نداشتن مصرف فرهنگ

 یبیکنندگان ترکمصرف یبرا دیمحققان معتقدند ک  تجرب  نر
 یارزش کارکرد .است یساساحو ارزش  یاز ارزش کارکرد

 یاال و منعکس کننده الگوک ییو کارا یبرگرفت  از سودمند
ارزش  .کننده استرفتار مصرف در یاطالعات ندیفرآ یفکر

و  یکننده ارزش روان انیو ب دیاز تجرب  نر یناش یاحساس
است و جنب   دینر جانیه ایو شامل لذت  دینر یاحساس
 ,Khalili and Montazer Ghaem)تر دارد یتر و ذهنیشخص

2016, pp. 169-170 اکثر تولیدکنندگان سبدهای بافت  شده در .)
استان کهگیلوی  و بویراحمد، ساکنین روستاها، با درآمد اقتصادی 

(. بر اساس رابط  هنر و اقتصاد، 8و  7های پایین هستند )شکل
ست ها ب  دایجاد شرایط مناسب برای عرض  تولید و رساندن آن

ها تأثیر مثبت داشت  تواند بر درآمد اقتصادی آنکننده میمصرف
 باشد.

 

  
 : )نگارندگان(مأنذ. راحمدیو بو  یلویسبدباف ساکن استان کهگ .7شکل 

Fig 7. Basket weaver living in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces. 
Reference: (Authors) 

 )نگارندگان( :مأنذ. . سبدباف ساکن استان کهگیلوی  و بویراحمد8شکل 
Fig 8. Basket weaver living in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces. 

Reference: (Authors) 
 

 هیلویاستان کهگ یمطلوب سبدباف تیدر وضعالف. اقتصاد 

 دراحمیو بو
هنر سبدبافی استان کهگیلوی  و بویراحمد بیشتر در روستاها رواج دارد. 

دارند  تیفعال یک  در روستاها در سانت انواع مصنوعات دست یافراد
 کاریاز سال ب یاست و در فصول یو دامدار یها کشاورزشغل آن

با استفاده از مواد  یفصل یکاریپر کردن اوقات ب یها براهستند. آن
 پردازندیم ییایاش  یموجود در منطق  محل سکونت نود ب  ته  یاول

 ،یزندگ یهایازمندیها عالوه بر رفع نآن یهایژگیک  از و
ت اس دکنندگانیها و منعکس کردن استعداد تولآن یهنر تینصوص

(Jazmi et al., 1985, p. 9سبدبافی استان با توج  ب  ویژگی .)  هایی ک
و ابزار کار ناص و پر  دهیچیپ یب  تکنولوژ ازیاز جمل  عدم ندارد 
در ، (11و  07و  01های )کد دیدر منطق  تول  یمواد اول یفراوان ،ن یهز

 تواندیم ی،رشت  هنر نیجذب ب  ا برای افراد داوطلب دسترس بودن
ب   یدانل یازهاین نیمأنموده و ضمن ت یموازن  اقتصاد ینوع جادیا

 زین یکسب درآمد ارز یهاهاز را یکیصدور  تیناطر دارا بودن قابل
. از جمل  عواملی ک  در رسیدن ب  این هدف تاثیرگذار گردد محسوب

شنانت  توان ب کنند میهستند و شرایط مطلوب این هنر را ایجاد می
(، 11و  02و  01و معرفی صحیح محصول ب  نریداران )کدهای 

(، عرض  06 نوآوری در تولیدات و جلب نظر و ترغیب نریداران )کد
ها ها ب  طور مستقیم از طرف نود تولیدکنندهمحصوالت در نمایشگاه

ب  عنوان  تواندیم ( اشاره کرد. سبدبافی11و  07و  02و  01)کدهای 
 ینیماش دیجد عیدر کنار صنا ییمکمل در اقتصاد مناطق روستا یعامل

توضیحات بیشتر، در رابط  با وضعیت مطلوب  .ردیمورد استفاده قرار بگ
 ( بیان شده است. 4هنر سبدبافی استان در )جدول 
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 (نگارندگان: )مأنذ. بویراحمد و کهگیلوی  استان سبدبافی مطلوب وضعیت در اقتصاد مقول  مصاحب ، از حاصل هایداده کدگذاری. 4 جدول
Table 4. Coding of interview data, the category of economy in the favorable situation of basket weaving in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces. 

Reference: (Authors) 

 وضعیت مطلوب

 اقتصاد

 مقول  مفاهیم های منتخبگزاره ردیف

1 

در مورد محصول داشت  باشند و بتوانند  یاطالعات کاف دیفروشندگان با
و  01 هایشود )کد دیب  نر بیترغ یکنند تا مشتر یآن را نوب معرف

عرض  محصول در بازار وجود داشت  باشد فروش  یبرا یاگر محل (.11
 ینصوص در بازارهاشناسانده شود، ب  یآن نوب است. و اگر ب  نوب

 (.02و  01 هایداشت  باشد )کد یتواند سود نوبیم ینارج

شنانت و معرفی صحیح 
 محصول

 اقتصاد
 

2 

یم یدانل یموقت و دائم یهاشگاهیدر نما یدیعرض  محصوالت تول
ها در شگاهینما نیا ییبرپا (.02و  01 هایدهد )کد شیتواند فروش را افزا

کند و ب  جامع   یهنر را معرف نیتواند محصوالت ایمختلف م یشهرها
 (.02بشناساند. )کد 

 های دانلیشرکت در نمایشگاه

3 
بدست  یشترینود محصوالتش را ب  فروش برساند سود ب یهنرمند وقت

 (.11و  07و  02و  01 هایشود ) کدیآورد و مشتاق ب  ادام  کار میم
 فروش مستقیم

 (.06)کد شود یمحصوالت م شتریها باعث فروش بدر فرم ینوآور 4
نوآوری برای جلب مشتری و 

 افزایش فروش

5 
ارزش  زیباشند ب  هنر ن ینوب اقتصاد طیهنرمند و جامع  در شرا یوقت

 (03کند )کد یم دایشود و رواج پیداده م
 شرایط نوب اقتصادی

6 
و ب  وفور در دسترس  گانیصورت را  محصوالت ب نیا دیتول  یمواد اول

 (.11و  07و  01های )کد استهنر ب  صرف   نیا نیاست بنابرا
مواد اولی  در دسترس و کم 
 هزین  و صرف  اقتصادی

7 
و فروش  غیتبل یها براکننده دیاز تول یدست عیدولت و مراکز صنا تیحما

 (03کند )کد  یریهنر جلوگ نیتواند از منسوخ شدن ایمحصوالت م
 حمایت نهادهای دولتی نیاز ب  حمایت دولتی

 

و  هیلویاستان کهگ یسبد باف وجودم تیاقتصاد در وضعب. 

 راحمدیبو
 انییروستا نیحرف  در ب کیب  عنوان در گذشت   یهنر سبدباف
و از دو طریق در مقول  اقتصاد تأثیرگذار بود؛ از یک  رواج داشت

طرف با تولید یک سری سبدهای مورد نیاز در زندگی روزمره 
توسط نود روستاییان، نیازی ب  پردانت هزین  و نرید 
محصوالت مشاب  موجود در بازار ه سانت  شده با مواد دیگره 

وان یک نبود، و از طرفی دیگر فروش سبدهای بافت  شده ب  عن
شد. با توج  ب  مطالعات ها محسوب میمنبع درآمد برای نانواده

هنر بسیار کم شده  استفاده از محصوالت این امروزهانجام شده 
ای ک  رو ب  ب  گون  ،شودینم هااز آن یاستقبال چندانو 

(، مقول  اقتصاد در وضعیت 5های )جدول داده فراموشی است.
کهگیلوی  و بویراحمد را بر اساس موجود هنر سبدبافی استان 

کند. از تحلیل اطالعات ب  دست آمده از تحقیق میدانی بیان می

جمل  عواملی ک  بر روی شرایط موجود سبدبافی تأثیر دارد 
کاهش استقبال نریداران از سبدهای بافت  شده است ک  

 03و  02تواند ب  دلیل وضع بد اقصادی جامع  باشد )کدهای می
کند و یم دیتول یبافنده محصول کی یوقت(. 11و  07و  06و 

 نگون یرود و ایحرف  نم نیدنبال ادیگر  یفروش ندارد فرزند و
های فروش . یکی از راه(03شود )کد یهنر فراموش م نیا

ها است ک  محصوالت برای تولیدکنندگان، شرکت در نمایشگاه
ن صرف  آن هم ب  دلیل هزین  باالیی ک  دارد برای هنرمندا

یکی دیگر از عوامل  (.11و  03و  01 های) کداقتصادی ندارد 
تأثیرگذار بر شرایط اقتصادی وضعیت موجود هنر سبدبافی، 

ها، حمایت نهادهای دولتی است ک  در صورت عدم این حمایت
و  01یابد )کدهای تولید و فروش سبدهای بافت  شده کاهش می

 (.07و  06و  05و  03و  02
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 (نگارندگان: )مأنذ. بویراحمد و کهگیلوی  استان سبدبافی موجود وضعیت در اقتصاد مقول  مصاحب ، از حاصل هایداده کدگذاری. 5 جدول
Table 5. Coding of interview data, the category of economics in the current situation of basket weaving in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

Provinces. Reference: (Authors) 
 وضعیت موجود

 اقتصاد

 مقول  مفاهیم های منتخبگزاره ردیف

1 
و  02معایب بازارهای دانلی همان شرایط بد اقتصادی جامع  است )کدهای 

11.) 
 شرایط بد اقتصادی

 اقتصاد

2 
رشت   نیمعدود هنرمندان ا یوازباعث کم شدن فروش و ان یبد اقتصاد طیشرا

نوع محصوالت کم است  نیحاصل از ا سود (.06 و02و  01 هایشده است )کد
 (.07و  06 های)کد

 شرایط اقتصادی بد و سود کم

3 
 نیدنبال ا یکند و فروش ندارد فرزند ویم دیتول یبافنده محصول کی یوقت

 (03شود )کد یهنر فراموش م نیا نگون یرود و ایحرف  نم
 عدم فروش

4 
شرکت  یباال ن یهز لیاست ک  آن هم ب  دل شگاهینما ییدولت برپا تیتنها حما
 (.11و  03و  01 های)کد ستیهنرمندان ب  صرف  ن یدر آن برا

 هزین  باال نمایشگاه

5 
صادراتی دارد بازارهای نارجی نیاز ب  بازاریابی، هزین  حمل و نقل و مجوزهای 

 (.11)کد 
بازاریابی و کسب مجوز و هزین  

 زیاد

6 
محصوالت با  دیعدم تول ینارج یهاشگاهیاز مشکالت شرکت در نما یکی
 (.02و  01 هایاست )کد تیفیک

و  تیفیمحصول با ک دیعدم تول
 کاهش فروش

7 
 کنند و ب یم دینودشان تولشخصی استفاده  یرا برا یهنرمندان محصوالت

 (.07و  05 هایکنند )کدیفروش اقدام م یندرت برا
 یاستفاده شخص یبرا دیتول

8 

 یسنت یو هنرها یفرهنگ راثیب  م یدولت یهاسازمان تیعدم توج  و حما
 یدر عرض  و فروش هنرها نیمسئول یتوجهیب (06و  03و  02و  01 های)کد
 یفراموش شدن هنر سبدباف تایکننده و نها دیب  تول یباعث ضرب  اقتصاد یبوم
شود یاز ما بافندگان نم یتی(. چون از سمت دولت حما03و  01 هایشود )کدیم

 (.07و  06و  05 های)کد میندار دیعالق  ب  تول زیما ن

دولتی  ینهادها تیعدم حما
 مربوط 

 
 

 حمایت نهادهای دولتی

9 
د نکنیما نم یاز هنر سبدباف یچندان تیو حما  غیمربوط  در استان تبل ینهادها
 (.03)کد

سبدبافی  یمعرفو  غاتیضعف تبل
 از طرف نهادهای دولتی مربوط 

 

  راحمدیو بو هیلویاستان کهگ یدر هنر سبدبافآموزش . 7

و  میاز مفاه یامجموع  رندهیدر بر گ یدست عیو صنا یسنت یهنرها
معموال در  است، لذا یو اقتصاد یاجتماع ،یهنر ،یفرهنگ یهاارزش

بر حسب اهداف و شرح  یمتعدد یهاو سازمان التیهر کشور تشک
 ،یدولت ییاجرا یهانود با آن مرتبط است. عالوه بر سازمان فیوظا

در  یانقش سازنده یلیدر مقاطع مختلف تحص یموسسات آموزش
بر عهده دارد.  یدست عیصنا ازیمورد ن یانسان یروین نیو تام تیترب

در  یمدارس تخصص جادیاز کشورها افزون بر ا یاریامروزه در بس
 یمتعدد یها و مراکز آموزش عالو هنرستان، دانشکده رستانیسطح دب

شده است.  سیتأس یدست عیو صنا یسنت یآموزش هنرها یبرا زین
راستا  نیدر ا یدیاقدامات مف ریان سال 25 یط زین رانیدر کشور ا
-Dadras and Mohammadjani, 2020, p. 36) است رفت یصورت پذ

 یسنت یاز جمل  هنرها راحمدیو بو  یلویکهگ استان یدبافسب .(37
از نکات  یکیاست.  یدر حال فراموش یکم توجه لیاست ک  ب  دل
دارد، بحث آموزش  ریآن تأث یهنر ک  در فراموش نای مهم در رابط  با

 تیمطلوب و وضع تیقسمت از پژوهش وضع نیاست. در ا یسبدباف
د مقول  آموزش در هنر سبدبافی استان مورد مطالع  قرار گرفت  موجو
 است.

 

   
. . بافنده سبد، استان کهگیلوی  و بویراحمد9شکل 

 )نگارندگان( :مأنذ
Fig 9. Basket weaver, Kohgiluyeh and Boyer-

Ahmad Province. Reference: (Authors) 

. . بافنده سبد، استان کهگیلوی  و بویراحمد10شکل 
 )نگارندگان( :مأنذ

Fig 10. Basket weaver, Kohgiluyeh and Boyer-
Ahmad Province. Reference: (Authors) 

. راحمدیو بو  یلویبافنده سبد، استان کهگ. 11شکل 
 : )نگارندگان(مأنذ

Fig 11. Basket weaver, Kohgiluyeh and Boyer-
Ahmad Province. Reference: (Authors) 
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 هیلویاستان کهگ یمطلوب سبدباف تیدر وضع الف. آموزش

 راحمدیو بو
کشور و محمل  یفرهنگ ثیاز جمل  موار یسنت یهنرها
یکی . است یرانیجامع  ا یو هنر یفرهنگ یهاها و ارزشاصالت

از  یهنرها یایاح ،یسنت یاهداف بلند مدت در آموزش هنرها از
 نینهفت  در ا یوجوه ارزش یابیو باز یدر حال فراموش ایرفت   ادی

هنر (. Sokhanpardaz, 2008, p. 133-134) دست  از هنرها است
 یجزو آن دست  از هنرها احمدریو بو  یلویاستان کهگ یسبدباف

شدن و رواج  نیگزیو جا یبک زندگس رییاست ک  با تغ یسنت
کمتر مورد توج  قرار گرفت  و  د،یسانت  شده با مواد جد یسبدها

 ییهاتوسط محدود بافنده یکم اریبس یدر حال حاضر سبدها

. یکی از دالیل ب  سمت فراموشی رفتن این هنر، شودیم دیتول
 معرفی نشدن آن در سطح جامع  است. طبق گفت  مصاحب 
شوندگان، برای وضعیت مطلوب سبدبافی در حوزه آموزش 

این هنر  دیبا( و برای احیاء و رواج دوباره سبدبافی، 6)جدول 
، (03ند )کد شومند د تا افراد جامع  ب  آن عالق گرد معرفی

در  یحضور ای یآموزش مجاز(. 11و  10و  9های شکل)
تواند یها مو آموزشگاه یاحرف و  یفن ،یفرهنگ راثیسازمان م
 وهیش قیتلف با (.09و  01 هایهنر شود )کد نیا یباعث معرف

زمین  توان یم ،دیجد انیو مرب یتوسط هنرمندان سنت ،آموزش
کرد  جادیا نیدر مخاطب را هنر نیا یریادگیعالق  ب  استقبال و 

 (.09)کد 

 

 (نگارندگان: )مأنذ. بویراحمد و کهگیلوی  استان سبدبافی مطلوب وضعیت در آموزش مقول  مصاحب ، از حاصل هایداده کدگذاری. 6 جدول
Table 6. Coding the data obtained from the interview, the category of education in the optimal condition of basket weaving in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

Provinces. Reference: (Authors) 

 وضعیت مطلوب

 آموزش

 مقول  مفاهیم های منتخبگزاره ردیف

1 
 ای ی(. آموزش مجاز03مند شوند )کد هنر شناسانده شود تا افراد جامع  ب  آن عالق  نیا دیبا

و  یاحرف و  یفن ،یفرهنگ راثیدر سازمان م یآموزش یهاکالس ییو برپا یحضور
 (.09و  01 هایهنر شود )کد نیا یتواند باعث معرفیها مآموزشگاه

معرفی هنر ب  وسیل  
آموزش مجازی و 

 حضوری
 آموزش

2 
عالق  ب  یادگیری این توان یم دیجد انیو مرب یآموزش توسط هنرمندان سنت وهیش قیبا تلف

 (.09کرد )کد  جادیاهنر را در مخاطبین 
 ایجاد عالق  ب  یادگیری

 

و  هیلویاستان کهگ یسبدباف وجودم تیآموزش در وضعب. 

 راحمدیبو
مههردم  یاز زنههدگ ،در گذشههت  بههرنالف امههروز ینظههام آموزشهه

 ی،انالقهه یهههااز نظههام یامجموعهه  یمسههتقل نبههود و حههاو
 ینظهام  نیچنه نیهدر ا .بهود یاسهیس یو حته یاجتمهاع ی،معنو

 اتیهقنالچهرا که  اسهتاد ا ،داشهت تیهرابط  استاد و شاگرد اهم
یرا در قالب اصهول کهار نهود به  شهاگرد آمهوزش مه اتیو معنو

 یکهه  حرفهه  و هنههر او در حکههم امههر افههتییدر م ردو شههاگ داد
آمهوزش هنهر در سههابق   ی،نظهام نیچنه  یدر سها .مقهدس اسهت

یمه شیپه یبا نظهام جهامع آمهوزش سهنت یزمواهمسو و  رانیا
امه  ع یدر بطهن زنهدگ عیهها و صهناهنرها در کنهار حرفه  .رفت
نگرانه  و کهل یکهردیاز رو یداشهت و بها برنهوردار انیجر مردم

و ارضههاء حههس  شههتیتعههادل در مع یبرقههرار اعههثهمهه  جانبهه  ب
 Seifi, Balkhari Ghahi and) شههدیمهه ینههواه ییبههایز

Mohammadzadeh, 2017, p. 34 تغییراتههی کهه  بهه  مههرور .)
زمههان در شههیوه آمههوزش هنرهههای سههنتی بوجههود آمههد تههأثیراتی 
بهههر روی هنرهههها گذاشهههت. سهههبدبافی اسهههتان کهگیلویههه  و 

به  بویراحمد جهزو هنرههایی اسهت که  آمهوزش آن در گذشهت ، 
یوه اسهتاد ه بهوده و به  شه صورت نسل ب  نسل از پدر ب  فرزنهد

. بهها (07و  05و  01 هایاسههت )کههد منتقههل شههده شههاگردی
شهوندگان، در مقوله  آمهوزش هنهر  های مصهاحب توج  ب  پاسهخ

سههبدبافی در وضههعیت موجههود اسههتان کهگیلویهه  و بویراحمههد 
در ایهن مقوله  اشهاره  رگهذاریعوامهل تاثاز  یبرنه(، به  7)جدول 

نبهود بانهک شود. یکی از عوامل ناشهنانت  مانهدن ایهن هنهر، می
به   یچهون هنهر سهبدباف. (01)کهد آن اسهت در مورد  یاطالعات

 وهیههها محصههوالت و شههنشههده اسههت و آن یمعرفهه دیههنسههل جد
 یریادگیهه یبههرا یازهیههانگ (،11)شههکل  انههددهیههبافههت آن را ند
تعههداد کههم  ،موانههع آمههوزشیگههر د(. از 02و  01 هایندارنههد )کههد

دور افتهاده اسهت )کهد  یهها در روسهتاهابافندگان و سهکونت آن
، در دسههترس نبههودن بافنههدگان ، کهه  ایههن مسههئل (07و  06 و 02

سههبب اسههتقبال نکههردن نسههل جههوان سههاکن در شهههرها از 
 دیههبامنههدان بههرای یههادگیری عالق  .اسههت یههادگیری ایههن هنههر

 هکهرد یطهالعبهور را  عبصه یرهایو مسه یطهوالن یههامسافت
 سهاکن هسهتندکه  بافنهدگان در آنجها  یی برسهندتا به  روسهتاها

آمهوزش  نههاد یها سهازمان مشخصهیدر  یسهبدباف هنر (.01)کد 
کهه   یمشههکالتیکههی از (. 06و  02 هایشههود )کههدیداده نمهه

سههپرده شههدن  یوجههود دارد، بهه  فراموشهه یسههنت یهنرههها یبههرا
ت. هنر سهبدبافی اسهتان کهگیلویه  و بویراحمهد بنها به  ها اسآن

هها ذکهر شهد از جمله  ناشهنانت  مانهدن دالیلی که  برنهی از آن
ان، رو جوانههنصههوص اسههتان، ب از سههاکنان  یاریبسهه نیبهه درآن 

 ب  فراموشی رفت  و در حال منسوخ شدن است.
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ی سبدبافی استان ها و تهدیدهاآسیب شناخت. 8

 کهگیلویه و بویراحمد
 کیها بیو آس دهایتهد .گرددیم بیآس جادیباعث ا دیوقوع تهد

تر ادیز دیگون  ک  هرچ  احتمال وقوع تهد نیبد ؛رابط  متقابل دارند
 ما  یمستق بیآس زانیم نیبنابرا. ابدییم شیافزا زین بیآس زانیم ،باشد

 توانیم ی،ریپذبیآس زانیم قیاز طر .دارد یبستگ دیتهدب  مقدار 
کرد  یریگو اندازه یابیهستند را ارز یابیرد قابلک   ییهاتیوضع

(Mashhadi and Amini Varki, 2015, p. 74.) و شنانت  یبررس
و   حفظ ب تواندمی راحمدیو بو  یلویاستان کهگ یسبدباف هایدیتهد

بیآس ،نصوص نیدر ا یتوجهیکمک کرده و ب یهنر سبدباف یایاح
 از پس ت؛ زیرانواهد داش یرا در پ یریجبران ناپذ یها و ضررها

 یو امکانات الزم برا طیشرا ،دیمختلف تهد هایجنب  شدن آشکار
 .شودیم ریپذامکانی سبدباف رهن یریپذبیو کاهش آس یبررس
دست آمده در   ب یهابخش از پژوهش بر اساس داده نیدر ا نیبنابرا

های کاربرد، بر اساس مقول  هابیو آس دهایتهدل ب  تبیین مراحل قب
احمد پردانت  ریو بو  یلویاستان کهگ یافبدر هنر سبداقتصاد و آموزش 

 (.8)جدول  شده است

 

 (نگارندگان: )مأنذ. بویراحمد و کهگیلوی  استان سبدبافی تهدیدهای و هاآسیب. 8 جدول
Table 8. Injuries and threats of basket weaving in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces. Reference: (Authors) 

 راحمدیو بو  یلویاستان کهگ یسبدباف یدهایتهد راحمدیو بو  یلویاستان کهگ یسبدباف یهابیآس

 شودیتوج  م یمحصوالت سبدباف ینییب  جنب  تز شتریامروزه ب
 (.  03و  02 ی)کدها

را ندارند، لذا  ینییمحصوالت تز دیاکثر اقشار جامع  توان نر یبد اقتصاد طیشرا لیچون ب  دل
 ج یو در نت یبافت  شده، باعث کمرنگ شدن جنب  کاربرد یسبدها ینییب  جنب  تز شتریتوج  ب

 .شودیم یامروز یها در زندگکمتر سبدها و استفاده آن دینر

بافت  شده در  یفروش سبدها ینبود بازار مناسب برا
 یمنف ری(. نبود بازار فروش و تاث07و  06و 02و 01 یاستان)کدها

 (.03هنرمندان )کد  نیآن در ب ن یب  س ن یآن بر روند انتقال س

هنر  نیدن او ادام  دا یریادگیو فروش سبد، باعث عدم استقبال از  دیسود کم هنرمند از تول
 دارد. یدر استان را در پ یمنسوخ شدن سبدباف ج یشده و در نت

 (.05نشده است )کد  جادیدر سانت محصوالت ا ینوآور
ینم یدیتول یسبدها دیاز نر یبافت  شده وجود ندارد استقبال چندان یدر سبدها یچون نوآور

 .شودیم یمنسوخ شدن هنر سبدباف تیو در نها دیسبدها باعث کاهش تول دی. عدم نرشود

 یسبدباف داتیهنر و تول ییو شناسا غیو تبل یعدم آموزش و معرف
 (06و  03و  02و  01 ی)کدها دیب  نسل جد

عدم  نی. اگرددیهنر م نیباعث ناشنانت  ماندن ا یسبدباف لیو اص یهنر سنت یعدم معرف
 .شودیم یمنسوخ شدن سبدباف تایو نها یتوجهیشنانت و کمبود اطالعات منجر ب  ب

. راهکارها برای رفع آسیب هنر سبدبافی استان 9

 کهگیلویه و بویراحمد
اولین قدم در راه توسع  و بهبود هر گون  امر اجتماعی، اقتصادی، 

است. فاصل   هنری و ... شناسایی و توصیف وضعیت موجود آن امر
میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، راهکارهای آینده را مشخص 

(. در این پژوهش سعی Tavakoli and Sayedi, 2014, p. 80کند )می
بر آن شد با مطالع  وضعیت مطلوب و موجود سبدبافی استان 

شناسی آن در گذشت  و حال، کهگیلوی  و بویراحمد و بررسی آسیب
فظ و احیای این هنر مطرح گردد. مهمترین راهکارهایی برای ح

مشکلی ک  در رابط  با سبدبافی استان وجود دارد، مقول  آموزش، 
معرفی و شنانت این هنر است. از جمل  مشکالت دیگر سبدبافی ک  
در روند رو ب  فراموشی رفتن این هنر تأثیر دارند دو مقول  اقتصاد و 

کر شده، برای حفظ و احیای های ذکاربرد است. نظر ب  اهمیت مقول 
ها، های حاصل از مصاحب این هنر با توج  ب  مطالب ارائ  شده و داده

 شود:پیشنهادات زیر ارائ  می
نصوص اندازی بانک اطالعات جامع صنایع دستی، ب راه _

معرفی هنر سبدبافی استان کهگیلوی  و بویراحمد در آن و تقویت 
از طریق سازمان میراث فرهنگی، رسانی عمومی های اطالعزمین 

 های مرتبط.صنایع دستی گردشگری و سایر ارگان

ی آموزش بافت و مجاز یحضور یهاکالس یبرگزار _
 نیو همچن یاو حرف  یفن ی،فرهنگ راثیدر سازمان م سبدبافی
مندان ب  ی جهت استفاده عالق دست عیصنا یشخص یهاآموزشگاه

 این رشت  هنری.
و  یهر منطق  ب  معرف یدرس یهاکتاب انتصاص صفحات _

 ییهمان منطق ، جهت آشنا یبوم یسنت یآموزش هنرها
از  یکیمحل سکونت نود؛  یهااستان یسنت یآموزان با هنرهادانش
و  فیفراموش و منسوخ شده، تأل یسنت یهنرها یایاح یابزارها
در  نطق ،هر م یبوم یسنت یبا موضوع هنرها یکتب آموزش نیتدو

کتب  فیو تأل نیاست ک  در تدو یدر حال نیسطوح گوناگون است. ا
  یتوج  نشده و تک یسنت یهنرها یایو اح جیب  ترو یآموزش
 استقبال  لیاست ک  ب  دل ییها بر آموزش هنرهاکتاب نیا ییمحتوا
 یاند. در مواردمصون مانده یها از نطر زوال و فراموشب  آن ادیز

 ب  جنب  شتریپردانت  شده، ب یر حال فراموشهنر د کیک  ب   زین
مطالب در نظر  یو وج  آموزش دهیمختصر آن توج  گرد یمعرف

 گرفت  نشده است.
 یهااز هنرمندان بافنده سبد در استان و توسع  کارگاه تیحما _

 .یاعتبار التیتسه یاعطا قیاز طر یسنت یهنرها یدیتول
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مشارکت و حمایت از بخش نصوصی و تشویق آن جهت  _
های توسع  و تقویت صنایع دستی ب  نصوص گذاری در طرحسرمای 

های مرتبط با این هنر ها و استعدادگیری از قابلیتهنر سبدبافی و بهره
 در استان کهگیلوی  و بویراحمد.

دعوت از هنرمندان سبدباف در های صنایع دستی و ایجاد نان  _
هنر و  یمعرف جهت ورکشاپ یو برگزار یمناسبت یهابرنام 
ان این هنر و رونق بخشیدن صنایع و هنرهای سنتی در هنرمند

توانند از ها میگردشگری استان؛ گردشگران با بازدید از این نان 
نزدیک با نحوه تولید صنایع دستی یک منطق  آشنا شوند. در نتیج  

گردشگران ضمن آشنایی با صنایع دستی بومی آن منطق  میل و 
 کنند.ری نسبت ب  نرید پیدا میرغبت بیشت

شده  دیدر محصوالت تول ینییو تز یجنب  کاربرد قیتلف _
 .ی و نلق محصوالت جدید متناسب با زندگی امروزیسبدباف

و مشارکت فعال صدا  یغاتیتبل یهاو توسع  برنام  یتنوع بخش _
 یهنرها یگسترده رو غیو تبل یرساناستان در امر اطالع یمایو س
آن و  یبا هدف معرف ،ینصوص هنر سبدبافاستان ب  یو بوم یسنت
 .عرض  کاال یمناسب برا تیموقع جادیا

در کنار آن توج  ب  جنب   د وربرناص کا رییتغ ایاصالح  _
 قابل استفاده باشد.هم  اقشار جامع   تزیینی ب  گون  ای ک  برای

 

  گیرینتیجه
 

استان کهگیلوی  و  یسنت یدست یاز هنرها یکب  عنوان ی  یسبدباف
بویراحمد دارای سابق  تاریخی طوالنی است. سبدهای بافت  شده در 
گذشت  متناسب با شرایط زندگی عشایری و روستایی این استان، 
کاربردهای فراوان داشت ک  ب  مرور زمان با تحول در شرایط زندگی 
امروزی و ورود انواع محصوالت ماشینی، تولید سبدها کاهش یافت  و 

ین روند باعث رو ب  فراموشی رفتن هنر سبدبافی شد. از آنجا ک  ا
پژوهش  نیاشود، در فراموش شدن این هنر یک آسیب محسوب می

شناسی آسیبو  راحمدیو بو  یلویاستان کهگ یبافسبدبا بررسی هنر 
سانتار یافت  با افراد متخصص، راهکارهایی آن بر اساس مصاحب  نیم 

ن و ورود مجدد سبدبافی ب  زندگی امروزی ارائ  برای احیاء و حفظ  آ
گردید. برای رسیدن ب  راهکارها ابتدا وضعیت مطلوب و وضعیت 
موجود سبدبافی این استان در س  مقول  کاربرد، اقتصاد و آموزش 

ها و همچنین های حاصل شده، آسیببررسی گردید و با توج  ب  داده
دست مشخص گردید. نتایج ب ها ب  دنبال دارند تهدیدهایی ک  آسیب

آمده از وضعیت موجود هنر سبدبافی بیانگر آن است ک  ب  دلیل تغییر 
شرایط زندگی و نوع کاربرد سبدها امروزه از این هنر استقبال کافی 

شود. در زمین  اقتصاد، نبود بازار مناسب برای فروش و حمایت نمی
در نتیج  فروش  های مرتبط در استان از بافندگان ونکردن سازمان

کم و ب  صرف  نبودن تولید سبدها، تهدید رو ب  فراموشی رفتن این 
هنر را موجب گردیده است. عدم معرفی و آموزش هنر سبدبافی ب  
نسل جدید در مقول  آموزش، تهدید ناشنانت  ماندن این هنر را تقویت 

های وضعیت موجود سبدبافی در استان، کرده است. با شنانت آسیب
هکارهایی در جهت احیاء، حفظ و ورود این هنر ب  زندگی امروزی را

توان ب  معرفی و شناسایی هنر ارائ  گردید. از جمل  راهکارها می
سبدبافی استان کهگیلوی  و بویراحمد از طریق ایجاد بانک اطالعاتی 

مندان از های آموزش سبدبافی ب  عالق این رشت ، برگزاری کالس

مرتبط و هنرمندان، همچنین انتصاص برنی از های طریق سازمان
های درسی هر منطق  ب  هنرهای سنتی بومی همان صفحات کتاب

های جدید در کاربرد سبدهای بافت  شده، و منطق ، نلق نوآوری
همچنین تغییر کاربری و تلفیق جنب  کاربردی و تزیینی سبدها بر 

 یو نهادهاموسسات  یهاتیو حمااساس نیازهای امروزی جامع ، 
توان تا اشاره کرد. با رعایت این موارد می مرتبط در بخش فروش

حدودی از تهدید فراموشی و منسوخ شدن هنر سبدبافی استان 
از جمل  عدم امکان  ییهاتیدوپژوهش محد نیدر اجلوگیری کرد. 

مناطق  نینصوص ساکنب  ،یمصاحب  با افراد متخصص هنر سبدباف
کرونا و در دسترس نبودن تماس و  ریگهم  یماریب لیب  دل ،ییروستا

 یهاها وجود داشت ک  باعث شد نتوان نمون با آن یارتباط مجاز
 جیتوان نتا ینم نیرایمصاحب  انتخاب شود. بنا یمتعدد برا یآمار

 یهابیرا ب  کل آس یهنر سبدباف یهابیحاصل شده در رابط  با آس
و  یبررس یداد. برا میتعم مدراحیو بو  یلویدر استان کهگ یسبدباف

 یآت یهادر پژوهش توانیآن، م یهابیهنر و آس نیا شتریمطالع  ب
 نیدر ا یصتخص یهافیط ریتر با ساگسترده یهابا انجام مصاحب 

رواج و  رایو مطالع  قرار داد؛ ز یمورد بررس شتریموضوع را ب نیرشت  ا
رونق مجدد سبدبافی در استان کهگیلوی  و بویراحمد ک  بسیاری از 

 طیدر شرا تیمحروم لیب  دلمناطق روستایی، هنرمندان آن در 
ب  اقتصاد  تواندیم برند،یب  سر م یشتیو مع ینامناسب اقتصاد

. منبع درآمد محسوب گردد کیکمک کرده و ساکنان آن مناطق 
و  نیمسئول یرا برا ن یزم تواندمی همچنین توج  ب  این هنر

ی گذار یحوزه، سرما نیاستان و در ا نیفراهم کند ک  در ا نانیکارآفر
 راثیدر کنار آن حفظ مزدایی و کنند و گامی در جهت محرومیت

هایی باعث شنانت بیشتر انجام چنین پژوهش برداشت  شود. یفرهنگ
 .شود.و اقدام در این زمین  می
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