
  

  

  

  

  

  صنايع دستي شاخص ايالت و عشاير استان اصفهان

  

  سيد اسكندر صيدايي

  عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان

  

  

 مقدمه

اي صنعتي  استان اصفهان گرچه در چند دهة اخير با ايجاد مراكز و كارخانجات مهم صنعتي، جلوه

اص مناطق استان دليل استعدادهاي خ ها نيز به به خود گرفته است اما از حيث ساير معيشت

از . يكي از اين استعدادها وجود ايالت و عشاير استان است. هاي شاخصي داشته است پتانسيل

. اند هاي دور تاكنون در قلمروهايي از استان، سه ايل از ايالت كشور امرار معاش داشته گذشته

، فريدونشهر، هاي سميرم، فريدن ترتيب در شهرستان ايالت قشقايي، بختياري و عرب جرقويه به

با توجه به اينكه ايل بختياري و . برند سر مي چادگان، بخش جرقوية اصفهان، بخشي از سال را به

نشيني چند هزار ساله هستند و  ترتيب اولين و دومين ايل بزرگ كشور با سابقة كوچ قشقايي به

ها  ها، هويت قيتها، خال صنايع دستي آنان از اصالت، ظرافت، هنر سنتي نشئت گرفته و از ارزش

آميز و عجين شده با فرهنگ ملي است، ضروري است كه مورد  برگرفته شده و داراي پيوندي انس

ها و هنرهاي بومي با هويت ايالت و عشاير كه  بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند تا ارزش



 

  

477   عشاير استان اصفهان صنايع دستي شاخص ايالت و

  

ستعماري هاي فرهنگ ا تواند در مقابل استيالي ارزش متكي به تماميت تاريخي ملت است و مي

  .استوارانه بايستد، مورد شناخت همه جانبه قرار گيرد

موقعيت جغرافيايي ويژة اصفهان و داشتن بازار مهمي جهت عرضه و توليدات بافتة مركز و   

هايي است كه به صنايع  جنوب ايران و دسترسي بازارهاي ديگر مناطق ايران و جهان از ويژگي

  .ستدستي عشاير استان اهميت خاصي داده ا

  

  اير استان اصفهانعش معرفي اجمالي ايالت و

ترتيب با جمعيتي حدود  در استان اصفهان سه ايل قشقايي، بختياري و ايل عرب جرقويه به

 ايل قشقايي در ١.كنند  نفر امرار معاش مي٥٢١٧٥ نفر و جمعاً حدود ٤٣٠٠، ١٧٨٧٥، ٣٠٠٠٠

هاي فريدن،  ي ايل بختياري در شهرستانگذراند و قلمرو ييالق شهرستان سميرم ييالق خود را مي

ايل عرب جرقويه در منطقة جرقوية اصفهان دورة قشالقي را . چادگان و فريدونشهر است

  .گذراند مي

  

   اسالميعشاير استان اصفهان در فرهنگ اصيل ايراني و جايگاه صنايع دستي ايالت و

هستي بالنده مردم تحت ستم و سياست فرهنگي استعمار همواره بر آن بوده كه هويت مستقل و «

نهادهاي فرهنگي بومي و اصيل آنان را تحقير و تضعيف كند و مسخ و مثله گرداند تا با عقيم و 

تمدن و فرهنگ » عدم اصالت«و » نازايي«و » ماندگي عقب«ابتر ماندن مباني فرهنگ ملي، هم 

كيد قرار گيرد و هم راه سلطة مورد تأييد و تأ» حقيقت تاريخي«هاي استعمارزده به منزلة يك  ملت

تجلي . تمدن غرب توجيه و تحكيم گردد» برتري«سياسي و اقتصادي هموار شود و به تبع آن 

ها و  ماهيت فرهنگي استعمار در پايمال كردن و لگدكوب كردن است و تباه ساختن همة خوبي

اي را  ل ديگر، انديشهو همه چيزهاي نجيب و گرامي و دلبندي كه نسلي را به نس... ها و  زيبايي

زند اگر عنصر فرهنگي هم كيفيت هنري داشته باشد و هم ماهيت  به انديشة ديگر پيوند مي

  ٢.گردد توليدي و اقتصادي و هم جنبة سنتي و مردمي اهميت موضوع بيشتر مي
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هاي اشاره شده را دارا است لذا استثمار  طور اخص ويژگي صنايع دستي ايالت و عشاير به  

  . كند  سازمان يافته اول بار از اين موارد شروع ميطور به

هنر و صنايع دستي عشايري از روزگار گذشته تا به امروز ميراث نيالودة زنان پاك سرشت   

هاي پيوند چند  غل و غش مردمي و يكي از رشته اين مرز و بوم بوده و نمودي از تالش ناب و بي

  . هزار ساله است

  

  نايع دستي ايل قشقاييترين ص معرفي اجمالي مهم

بخش مهمي از عشاير ايل قشقايي حدود شش ماه از سال دورة ييالقي خود را در شهرستان 

  : ترين صنايع دستي عشاير ايل قشقايي عبارتند از گذرانند، مهم سميرم استان اصفهان مي

مكدان و  ن-٦بند؛  پيچ و مال  رختخواب-٥ گبه؛ -٤ خورجين؛ -٣ گليم؛ -٢ قالي و قاليچه؛ -١

 . جوال-١٠ چنته؛-٩ روزيني؛ -٨ جاجيم؛ -٧پشتي؛ 

دستباف .  و حتي جهان هستند-بافندگان ايل قشقايي سرآمد همة فرشبافان عشايري ايران«  

هاي  خيال. بافي عشايري بوده است ترين نمونة فرش زنان قشقايي تا حدود نيم قرن پيش عالي

مانند  اند بي هاي خود رها كرده بزرگ در پهنة دستبافتآزادة رنگارنگي كه زنان چادرنشين اين ايل 

آميزي در فرش قشقايي به كمال  پردازي و قدرت و طراوت رنگ اصالت و خالقيت نقش. است

هرحال در  هاي ممتاز و يا حتي فرشبافي نداشتند، نام آنان به ها دستبافت اگر قشقايي. رسيده است

اين فرش قشقايي است كه نام . يافتند گير نمي هرت عالمماند، ليكن هرگز ش تاريخ ايران باقي مي

  ٣.»ايل قشقايي را در تاريخ تمدن و فرهنگ جهاني ثبت كرده است

  

  هاي بافندة صنايع دستي در ايل قشقايي ها و تيره طايفه

اند و  ها به كار بافندگي اشتغال داشته تيره) پنجم يك(در گذشته و تا قبل از اسكان عشاير حدود 

ها كه در كار بافندگي شهرت دارند  ترين طايفه مهم. زه اين تعداد بسيار كاهش يافته استامرو

خاني، طايفة  هايي از طايفة كشكولي، طايفة شش بلوكي، طايفة عمله، طايفة صفي تيره: عبارتند از

  .شوري لو، طايفة ايگدر، طايفة چنگي و طايفة دره رحيم
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  .از همه بيشتر است» يلمه«و » شكولر«يي شهرت هاي عشاير ايل قشقا از ميان دستبافت

  

  هاي عشاير قشقايي هاي دستبافت نقش

كم طي سه قرن اخير، به دو گروه اصلي و متمايز  هايي رايج و متداول قالي قشقايي را، دست نقش«

ها و نقش و نگارهاي سنتي عشايري است كه كمتر دستخوش  گروه نخست، طرح: كنيم تقسيم مي

. ها پيش به يك شيوه بافته شده است  قرار گرفته و با تغييرات اندك از سالفرسايش زمان

بافي است و نيز پيروي  ها و ذهني ها حالت هندسي نگاره ها و نقشمايه خصوصيت بارز اين طرح

ها و  سازي، جز در طراحي ترنج نكردن از الگويي معين و نداشتن نظم خاص و اجتناب از قرينه

  . ها حاشيه

هاي منظم و پيوسته و منسجم و متقارن است كه بيشتر آنها منشأ  ها و نقش وم، طرحگروه د  

  ٤.»هاي شهري بافت الهام گرفته است عشايري و روستايي ندارند و طراحي آنها عمدتاً از فرش

  

  آميزي صنايع دستي عشاير قشقايي رنگ

ي در شهرت جهاني آميزي بيش از هر عامل ديگر طراوت و شفافيت رنگ و تنوع و غناي رنگ

آميزي، كه  ها و رنگ توانايي زنان قشقايي در احساس رنگ. هاي قشقايي مؤثر بوده است دستبافت

ماند، هم از فراواني رنگ و هم از هماهنگي پرجاذبه و  گاه چنان باورنكردني است كه به اعجاز مي

  . كند ها پديدار مي ناپذير رنگ اي برخوردار است كه سيالن وقفه كننده افسون

ها  كاري ها نيست و در ريزه آميزي قشقايي منحصر به فراواني و طراوت رنگ ويژگي رنگ«  

هاي ايلياتي و روستايي  ترين دستبافت تفاوت بارز قالي قشقايي و پررنگ. افشاني نيز هست رنگ

  ٥.»رسد مي» بيني ذره«قشقايي است كه گاه به حد » مينياتوري«آميزي  در رنگ
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  قالي قشقايي

  : هاي قالي قشقايي وجود دارد كه به شرح زير است دو گروه مهم در نقش

بافي قشقايي،  پردازي در قالي ترين سبك نقش نخورده ترين و دست كهن: هاي اشكالي  نقش-١

هاي  مايه ها و نقش ها و نگاره است كه تركيبي است درهم از شكل» مختلف«شيوة اشكالي يا 

  .  مستقيم و آشكار با يكديگر ندارندگوناگون و پراكنده كه رابطة

آميزي قالي  پردازي است كه در طراحي و نيز رنگ بودن دامنة خيال» الينتاهي«به سبب همين   

پروايي  كاري نيست و همه چيز بر محور آزادگي و بي اشكالي اثري از احتياط و مالحظه و محافظه

  . چرخد آميز خيال مي و تكاپوي جسارت

دهندة نظم و ترتيب و پيوستگي و  هاي منظم و پيوسته، نشان نقش:  و پيوستههاي منظم  نقش-٢

اين گروه . همبستگي و توازن و تعادلي است كه بيشتر با شهرنشيني و هنر شهري سازگار است

  . باشند اي، نقش گياهي و نقش افشان مي هاي منظم، محرمات، ماهي، بته خود شامل نقش

  

  صنايع دستي ايل بختياري

ترين ايل كشور و قسمتي از قلمرو ييالقي طوايف چهارلنگ بختياري در   بختياري، بزرگايل

دليل  صنايع دستي ايل بختياري به. هاي فريدن، فريدونشهر و چادگان استان اصفهان است شهرستان

المللي  اصالت، ظرافت، تنوع رنگ و مرغوبيت از ديرباز معروفيت خاصي در قلمروهاي ملي و بين

شود كه رابطة مستقيمي با  فعاليت صنايع دستي در ايل بختياري با الگويي انجام مي. استداشته 

  . شود مواد اولية آن عمدتاً از دام حاصل مي. زندگي عشايري دارد

  : ترين صنايع دستي عشاير بختياري استان اصفهان عبارتند از مهم  

 -٩ لي؛ -٨ وريس؛ -٧ هور؛ -٦يم؛  جاج-٥ بهون؛ -٤ چوقا؛ -٣ خورجين؛ -٢ قالي و قاليچه؛ -١

  .  گليم-١٠توبره؛ 
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  قالي و قاليچه

نشيني قالي و  ترين صنعت دستي عشاير بختياري قالي و قاليچه است، در زندگي كوچ معروف

زيرا حمل . شود كه در مدت استقرار در ييالق يا قشالق به پايان برسد اي بافته مي گونه قاليچه به

صورت افقي  دار قالي بختياري به. پذير نيست ان كوچ براي خانوارها امكانقالي نيمه تمام در زم

  .است

  

   قاليچة عشاير بختياري قالي وةانداز رنگ و انواع طرح و

فراواني . سزايي دارد هاي زنده و استوارش شهرت به دليل رنگ يك قالي ممتاز بختياري به«

  ٦.»شهود استخوبي م بافي ايل بختياري به نگارهاي سروي در قالي

، نقشه و طرح اصيل و بدون بدل و )خومه(ها  ريزبافت بودن، رنگرزي ثابت و گياهي خامه  

هاي سنتي و كامالً تحت نظارت انجام گرفته نظير  نيز استفاده از مواد درجه يك تهيه شده به روش

 بود تا هم چين، دستريس شدة گردة گوسفند و تار پود اعال، باعث شده گيري از پشم بهاره بهره

رغم  مند شده به ها عالقه خوانين و هم ديگر مشتريان داخلي و خارجي به تهية اين نوع فرش

آوري آنها بپردازند و با توجه به همين خصايص بود كه در  هاي توليد به حمايت از فراهم دشواري

 سياسي منصبان روزگاري نه چندان دور كف تمامي تاالرهاي بزرگ منازل ايشان و ديگر صاحب

طور عمده  به. گرديد خصوص قالي مفروش مي چه در محل و چه در ديگر شهرها با اين نوع به

سرو و «، »خشت«ها از مظاهر طبيعت الهام گرفته شده و عموماً شامل  هاي اين فرش طرح و نقشه

هاي زنده و شاداب  آميزي و با رنگ» شكارگاهي«، »چهارفصل«، »بته جقه«، »تمام سرو«، »كاج

عنوان پيشكشي  اند و عموماً به صورت سفارشي تهيه شده هاي تصويري بيشتر به بافت. اند بوده

اي در  اي با چله و پود نخ پنبه توان به قاليچه گرديدند، از جملة آنها مي تقديم ديگر منتقدين مي

عي و متر شامل تصوير شاه عباس اول صفوي و دورنماهايي از مناظر طبي  سانتي٨١ * ١٢٢ابعاد 

  ٧.»هاي منطقه اشاره نمود نيز كاخ قلعه

  : هاي زير اشاره نمود توان به نمونه هاي رايج در منطقة بختياري مي ترين طرح از مهم

  ؛)قاليچه با نقش شير(  شيري بختياري -١
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٨ طرح لوزي و مربع؛-٢
 

اي با  مايه هاي بته مانند شاخكدار نقش  خورشيد آريايي بختياري و گردونة بختياري، نگاره-٣

 ٩.هاي آسياب بادي چهار پره مانند، مانند چرخ فلك و پرده

  اندازة قالي و قاليچه

از ديگر ابعادي كه رواج . شود قالي بختياري معموالً در ابعاد يك و نيم در دو متر بافته مي: قالي

  : صورت سفارشي تهيه شده عبارت است از يافته و يا به

 ٥٠ مترمربعي، ٧٢هاي نادر  نمونه.  متر٥/١ * ٥/٢ متر، ٢ * ٣ر،  مت٥/٢ * ٥/٣ متر، ٦*٤ابعاد 

  . باشد  متري مي٥/١ * ٩٨/١مترمربعي 

  قاليچه

هايي كه  قاليچه. دليل كوچكي ابعاد و شرايط كوچندگي نسبت به قالي رواج بيشتري دارد قاليچه به

  . باشند متر مي  سانتي١٥٠*  ٢٠٠متر و   سانتي٨١ * ١٢٢بافند معموالً در ابعاد  عشاير بختياري مي

متر و سفارشات ديگر در منطقه   سانتي٦٠ * ١٠٠متر،   سانتي٥٠ * ١٠٠ابعاد ديگر از جمله   

 كيلو خامه و سه كيلو ١٢ كيلو پود و ٦متري، احتياج به   سانتي١٥٠ * ٢٠٠يك قاليچة . رايج است

دهند  كه هريك اختصاص مي  و زمانيكه اشتغال دارند زمان بافت قاليچه، به تعداد كساني. تار دارد

  . بافد اي را مي  روز قاليچه٤٠معموالً يك خانوادة عشاير در حدود . بستگي دارد

  )JaJim(: يماجج

. شود ترين صنايع دستي بختياري است كه توسط زنان ايل بختياري تهيه مي جاجيم يكي از اصلي

هاي پشمي به حساب  ستان مكمل لحافعنوان رواندازي گرم در فصل زم اين بافته در گذشته به

همچنين از جاجيم براي روانداز وسايل داخل سياه چادر و روانداز بارهايي كه در كوچ . آمد مي

  . گردد شوند استفاده مي حمل مي

  ة جاجيمانداز جنس و

. شود جنس جاجيم از پشم گوسفند است و به دو صورت پشم در پشم و پنبه و پشم بافته مي

  . شود  متر بافته مي٢٠هاي تا  متر تا يك متر و طول  سانتي٣٠ جاجيم از عرض هاي اندازه
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  طرح و رنگ

گيرد و معموالً در ديد مستقيم قرار دارد  عنوان روانداز مورد استفاده قرار مي چون جاجيم معموالً به

  . شود صورت شطرنجي و راه راه بافته مي از طرح و رنگ دلپذير، شاداب، متنوع و به

راساس آخرين نتايج سرشماري اجتماعي، اقتصادي عشاير كوچندة كشور كه توسط مركز ب  

قالي، قاليچه و « بين خانوارهاي ييالقي استان بافت ١٣٧٧در تيرماه «آمار ايران چاپ شده است 

، »گليم، زيلو، ورني، جاجيم، خورجين، توبره و مشابه« درصد از خانوارها، بافت ٩٨/١١در » گبه

كــاله، « درصد، بافت ٩٦/١در » چوقا« درصد، بافت ٨٥/١١در » چادر« درصد، بافت ٨٩/١٠در 

  ١٠.» درصد از خانوارها وجود داشت٠٩/٠در » حصير« درصد و بافت ٣٣/٠در » دستكش و مشابه

براساس نتايج سرشماري ذكرشده درصد خانوارهايي كه هدف از توليد صنايع دستي را   

  . د بدين شرح استان داده براي فروش انجام مي

در ...  درصد خانوارها، گليم و زيلو، ورني، جاجيم، خورجين و ٣٣قالي و قاليچه و گبه در   

  . باشد  درصد خانوارها براي فروش مي٠٧/٠ درصد از خانوارها، چوقادر ٠٦/٠

  چوقا

پيراهن، كت و يا (هاي سنتي مردان ايل بختياري است كه روي لباس  چوقا يكي از پـــوشش

چوقا در حكم روپوش و يا پالتوي مردانه به شكل راسته و بدون آستين . كنند بر تن مي) اپشنك

جنس چوقا از  رسد،  است و عموماً جلوي آن از باال تا پايين باز است و معموالً تا سر زانو مي

پشم سفيد طبيعي يا كامواي سفيد است كه بر روي آن خطوط افقي مشكي و يا آبي تيره ديده 

  . شود مي

  ابعاد جوقا

متر است كه آن را از وسط در جهت عرض   سانتي٥٠متر و عرض   سانتي٢٥٠اي به طول  قطعه

كنند و اين دو قطعه را در جهت طولشان به   مي٥٠ * ١٢٥برند و تبديل به دو قطعه به عرض  مي

  .آيد دست مي  متر به٢٥/١متر و طول   سانتي١٠٠بافند تا مستطيلي به عرض  هم مي

 ٧٠٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠٠گذاري از  براساس كيفيت مواد اوليه و همچنين كيفيت بافت قيمت  

  . شود ريال مي
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  ) بهون(سياه چادر 

. شود اين پوشش از موي بز بافته مي. نامند مي) Behun(» بهون«چادر بختياري را به زبان محلي 

. كنند كرك را از آن جدا ميسپس آن را تميز كرده و . چينند ابتدا موي بز را از گردة حيوان مي

كنند و به درازاي مورد  پس از آماده شدن نخ، آن را دوال مي. ريسند موي بز را پس از چيدن مي

پس از . بهون گويند» Latلت «شود  اي كه بدين صورت بافته مي هر قطعه. كنند كشي مي نياز چله

يك تخته . دوزند ته و از پهنا به هم ميهاي بهون، به تعداد نياز آنها را كنار هم گذاش آماده شدن لت

 ٣٥پهناي متوسط لت بهون در حدود . شود  لت تشكيل مي٢٠ تا ١٥طور متوسط از  بهون به

  ١١.» متر در نوسان است١٠ تا ٦متر و درازاي لت بهون از  سانتي

  

  ي ايل عرب جرقوية استان اصفهانصنايع دست

هرستان اصفهان دورة قشالقي خود را ترين صنايع دستي ايل عرب جرقويه كه در ش مهم

 .  سفره-٥ پالس؛ -٤ جاجيم؛ -٣ زيلو؛ -٢ قالي و قاليچه؛ -١: گذرانند عبارتند از مي

ترين صنعت دستي عشاير  از ميان صنايع دستي فوق امروزه قالي اهميت بيشتري دارد و مهم  

  .گردد منطقه محسوب مي

كه عشاير محمدآباد  طوري تنوع است، بهها در ميان عشاير جرقويه م سبك و نقشة فرش«  

اي توليد  آبادي، عشاير نصرآباد فرش سنتي و عشاير رامشه با نقشة آباده فرش نائيني و نجف

  ١٢.»نمايند مي

با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقة جرقويه و نزديكي آن به شهر اصفهان و تبادالت   

اند الگوهايي را از  داشته...  و - بروجن-رضا شه- آباده-مختلفي كه با شهرهايي همچون اصفهان

  .اند شهرها اخذ نموده

دليل استقرار در  هاي غير سنتي عمدتاً براي فروش است و به خصوص فرش توليد فرش به  

  .شود روستاها در دورة گرمسيري از نيروهاي كارمزدي براي بافتن فرش استفاده مي

ان صنايع تبديلي در منطقه فعاليت دارند كه عنو كني به ريسي و پنبه پاك چند واحد پشم  

  . نمايند هاي توليدي خانوادگي را توليد مي هاي كارگاه نيازمندي
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هاي جالبي كه در درون اين ايل است نقش مردان در تهية صنايع دستي است،  از پديده«  

ريسي و تهية  نخكه ايامي از سال كه وقت آزاد بيشتري براي مردان و زنان وجــود دارد به  طوري به

  ١٣.»پردازند مقدمات براي صنايع دستي مي

ايم   در منطقة قشالقي ايل عرب جرقويه داشته١٣٨١هاي ميداني كه در آذرماه  در بررسي  

ها دورة قشالقي  خانوارهايي از طايفة مختاري ايل عرب جرقويه كه در نصرآباد و چهاربند عرب

هاي بافته شده و  اند كه ابعاد قالي و قاليچه شتغال داشتهگذراندند به بافت قالي و قاليچه ا را مي

  : قيمت آن به شرح زير است

   ريال ٥٠٠٠٠٠ متر، ارزش ريالي ١ *٨/٠                           عاداب

   ريال٦٠٠٠٠٠ متر، ارزش ريالي ٢ *٨/٠                                

   ريال ٣٠٠٠٠٠ متر، ارزش ريالي ٢/١ * ٨/٠                                

   ريال ١ /٥٠٠٠٠٠ متر، ارزش ريالي ٤ * ٨/٠                                

 درصد به بافت قالي و قاليچه جهت فروش ٣٠شده حدود  هاي گرفته در بين نمونه  

ال  ري٥٠٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠٠اند كه با توجه به كيفيت بافت ارزش ريالي هر مترمربع بين  پرداخته

  .بوده است

  

  نتيجه

دليل سابقة طوالني، اصالت، ظرافت، مرغوبيت،  صنايع دستي ايالت و عشاير استان اصفهان به

تنوع صنايع دستي، . انطباق فرهنگي و داشتن هويت ديني و ملي داراي جايگاه خاصي هستند

ن هنر هر اي. عرصة آن در بازارهاي داخلي و خارجي معرف هنر و هويت ايراني و اسالمي است

سرپنجة خالق زنان و مردان . زمان مورد توجه و حمايت قرار گرفت و توسعة كمي و كيفي يافت

اين هنر و . هايي نشان دهد كه تحسين همگان را برانگيزد ايالت استان توانسته از خود هنرمندي

ق، شاداب، هاي پويا، خال ها و رنگ صنايع عالوه بر انتقال فرهنگ و با هويت ملي در قالب طرح

توانند در كنار صنايع  اين صنايع مي. اهميت دارد... از حيث اقتصادي سهم درآمدي، اشتغال و 

دستي ساير مناطق روستايي و شهري كشور روي حجم تجارت جهاني عرصة صنايع دستي 
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ارزش صنايع دستي جهان است اثرگذار ) دهم يك(كشور كه رقمي حدود يك ميليارد دالر را كه 

تواند  حجم كل تجارت جهاني صنايع دستي را مي) چهارم يك( جايگاه ايران را كه تا باشد و

  . داشته باشد ارتقاء دهد

كنندة صنايع دستي جوامع شهري وروستايي براي ارتقاء سهم  توانند تكميل اين صنايع مي  

  .صادرات كاالهاي غيرنفتي در كشور باشد

شاير ضرورت اتخاذ تدابير حمايتي از هر هايي خاص صنايع دستي ع با توجه به ويژگي  

  .باشد جهت ضروري مي

  

  ها نوشت پي

، مركز آمار ايران، ها جمعيت عشايري دهستان، ۱۳۷۷سرشماري اجتماعي، اقتصادي عشاير كوچندة كشور سال . ۱
  .۷، ص ۱۳۷۸

  .۲۰-۳۱، ص ۱۳۷۰، ، جلد اول، تهران، چاپخانة سپهرروستايي فارس هاي عشايري و دستبافتپرهام، سيروس، . ۲
  . ۶۳پرهام، سيروس، همان، ص . ۳
  .۸۴همان، ص . ۴
  .۹۲همان، ص . ۵
   .۶۳همان، ص . ۶
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، ادارة كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان چهارمحال و بختياري، ، اجتماعي فرهنگ بام ايران فرهنگي، هنريفصلنامة -
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