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 مقدمه

در اين مقاله تالش شده است كه با استفاده از نظريه دنياي هنر هوارد بكر، دنياي هنر فرش 

فرهنگ و مسايل يكي از هنرهايي كه از گذشته دور همواره با اراك شناسايي و تحليل شود. 

اجتماعي و زندگي انسان ايراني عجين بوده ،هنر صناعي فرش است. منطقه اراك از ديرباز از مراكز 

اواخر قرن نوزدهم به دليل تهيه قالي مرغوب و ارزان  حوزه توليد فرش ايران بوده است. در مهم در

هايي در طرح، داشتن شاخصههاي اين منطقه به دليل است. همچنين قالي پيداكردهشهرت جهاني 

اي در دنياي فرش است. فرش به عنوان توليد فرهنگي و هنري، نقش و رنگ داراي جايگاه  ويژه

هايي كه پژوهش همهاينكننده خود نيز هست. با تبلور آيين، آداب، رسوم و اعتقادات جامعه توليد

ه فرش پرداخته است. لذا پژوهش ده بيشتر به حوزه فناورانه و زيباشناسانشدر عرصه فرش انجام 

هنر تالش كرده است تا بخشي از زمينه گسترده  شناسيِشناسي و جامعهحاضر با رويكرد انسان

هاي كه در اكثر پژوهش اي استو اين درست مسئله ،اجتماعي و فرهنگي فرش اراك را واكاوي كند

 است. شدهواقعاراك مغفول  صورت گرفته درباره فرش

ها و نقوش آن تنگاتنگ بوده و يوستگي مردم منطقه اراك با فرهنگ فرشبافي، طرحارتباط و پ

همين امر سبب گشته كه فرش در زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم نقش پررنگي بازي 

عنوان بهتفنن و هم  هم براي هاي اراكي دار قالي برپا بود و زنان كند. درگذشته در اكثر خانه

طور نوعي عالقه و اشتياق عمومي به تصاحب سودآور به بافت آن مشغول بودند. همين كارخانگيِ 

شدن منطقه هاي اخير به دليل روند صنعتيدهه درجود داشت. اما قالي و استفاده داخلي از آن و

جمعي و ارزشمند  بخشِعنوان يک عنصر هويتاراك و تغيير شيوه زيست اجتماعي، حضور فرش به

هاي نسبت ارتباط حسي نسل جديد با ارزشهمانبه وشده است  تررنگكمردم در ميان م

مردم  ميان دربافت شناختي، معنايي و بار فرهنگي كه همواره با توليد و مصرف فرش دستزيبايي

شد، دچار گسست گرديده است. عاملي كه در نهايت باعث فراموشي و از ميان رفتن اين بازتوليد مي

و اجدادي خواهد شد. شناختي كه از مطالعه و تحليل فرش منطقه اراك در زمينه  ميراث فرهنگي

تواند اين شود عالوه بر غنابخشيدن به مباني نظري اين حوزه، مياجتماعي و فرهنگي آن حاصل مي

  هنر بومي و اصيل را بيشتر به حوزه توجه انديشمندان آورده و به حفظ آن كمک كند.

 پيشينه تجربي تحقيق 

است كه به  هاييآنهاي پيشين مرتبط با پژوهش حاضر بر دو دسته هستند. دسته اول پژوهش

شناسي اند كه از اين منظر به رويكرد مردمرابطه ميان آثار هنري عامه با فرهنگ پيرامونشان پرداخته

دي، ؛ احم1831؛ زكريايي كرماني، 1831؛ قاني، 1831و  1811هنر نزديک هستند )ايزدي جيران، 

است كه  هاييآن(. دسته دوم 1831و رنجبر، 1811؛ جمالي، 1831؛ رضوي، 1831؛ سهرابي، 1831

شناسي هنر، دنياي هنر بعضي از انواع هنرهاي زيبا و هنرهاي عامه را مطالعه با رويكرد جامعه
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مون آن اند كه تعدادشان محدود است. در هر دو مورد، رابطه ميان هنر و فرهنگ و جامعه پيراكرده

 مورد توجه بوده است. 

ي قره داغ هانگاري ورنيمردم»توان به پژوهشي با عنوان هاي دسته اول مياز پژوهش

هاي منطقه در بافته( اشاره كرد كه در آن تالش شده است دست1831)ايزدي جيران: « آذربايجان

ه است كه اين آثار، تجسمي فهم شود. نويسنده به اين نتيجه رسيد هاآنزمينه اجتماعي و فرهنگي 

شان هستند. در از فرهنگ يا همان شيوه بودن و عمل كردن مردم اين منطقه در جهان اجتماعي

)قاني، « شناسي هنرتحليل فرهنگي قالي خشتي چالشتر با رويكرد انسان»پژوهش ديگري با عنوان 

هاي كالبدي آن پرداخته (، به تبيين و توضيح قالي خشتي بر مبناي فرهنگ بومي و ساختار1831

گيري فرم و محتوي نقوش، پيدايش هاي اين پژوهش نشان داد كه فرهنگ در شكلشده است. يافته

سبک هنري ويژه و بومي منطقه و نوع برخورد مردم با هنر دخيل است. همچنين هنر و اقتصاد در 

توان از هم جدا كرد زيرا يكي از داليل رواج هنر و تداوم آن، بعد اقتصادي اين اين جامعه را نمي

هاي مورد بافتههاي اين دسته عالوه بر تحليل شكلي دستقالي بوده است. اغلب ساير پژوهش

 هاآناند. اما يكي از با فرهنگ و اقتصاد جامعه را هم شناسايي كرده هاآنمطالعه خود، رابطه ميان 

تحليل »دليل مطالعه فرش اراك بيشتر به پژوهش حاضر نزديک است، پژوهشي است باعنوان  كه به

( 1831)رنجبر، « بر بازنمايي هويت فرهنگي تأكيدبافت ساروق اراك با محتواي نقوش فرش دست

فرهنگي و باورهاي بومي   تأثيراتكه در آن به شناخت عاليم و عناصر، سنن، آداب و رسوم، ميزان 

پرداخته  هاآن كارگيريبهيابي به داليل و معاني هاي فرش ساروق اراك و دستمايهل نقشبر شك

 شده است. 

اند، در دسته دوم سه پژوهش وجود دارند كه با كاربرد نظريه دنياي هنر هوارد بكر تالش كرده

مطالعه دنياي هنر  به ترتيب دنياي هنر تئاتر، سفال و فرش ايران را مطالعه و تبيين كنند. راودراد در

را با  هاآن(، با تشريح نظام توليد تئاتر در ايران، سه گونه تئاتر را از هم تميز داده و 1831تئاتر )

نامگذاري كرده است )ص: « تئاتر بدنه آزاد»يا همان تئاتر گلريز و « تئاتر آزاد»، «تئاتر بدنه»عناوين 

اند كه سه حوزه توليد، ( نشان داده1831د )(. همچنين راودراد و فاضل در مقاله پژوهشي خو16

توزيع و مصرف در دنياي هنر سفال ايران از چه عناصري تشكيل شده و چگونه تحوالت به وجود 

آمده در اين عناصر موجب شده است كه در طول زمان سفال، از صنعت به هنر تبديل شود. سرانجام 

بر تغيير و تحول در طراحي قالي معاصر  ؤثرم( در باره عوامل 1836پژوهش ميرزايي و همكاران )

ايران، با مقاله حاضر ارتباط بيشتري دارد. در اين مقاله نويسندگان با مقايسه دو دنياي هنر قالي در 

اند كه دنياي هنر قالي، به مانند يک كل منسجم و به هم پيوسته عمل اصفهان و تبريز نشان داده

ر قواعد و منابع انجام كنش در هر يک از مكاتب طراحي قالي هرگونه تغيير د»كند به نحوي كه مي

(. به همين دليل است كه ثابت 13)ص: « ايران، تغيير در كليت آن نظام را در پي خواهد داشت

ماندن قواعد و منابع كنش در دنياي هنر قالي اصفهان موجب تداوم مكتب طراحي كالسيک ايران 
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در تبريز، باعث تغييرات و تحوالت متوالي در طراحي قالي در  در اين شهر و سياليت قواعد و منابع

 تبريز شده است.  

هاي شكلي و دهد كه اگرچه در مقايسه با تحليلهاي پيشين نشان ميبندي پژوهشجمع

هاي اجتماعي و فرهنگي اين هاي مرتبط با فرش در ايران به زمينهسبكي، تعداد كمتري از پژوهش

اند، اما كمتر از اين تعداد، به فرش به عنوان يكي از انواع هنر ، توجه داشتههنر در شهرهاي مختلف

اند. به همين عامه نگاه كرده و با رويكردي جامعه شناختي، دنياي هنر فرش را مورد مطالعه قرار داده

تواند نقشي در تكميل حوزه جوان مطالعات دنياي هنر عامه در ايران داشته دليل مقاله حاضر مي

 اشد.ب

 نظریه دنيای هنر بکر

بكر معتقد است در توليد هنر افراد زيادي نقش دارند و اين افراد در سه حوزة توليد، توزيع و 

رسد اين هنرمند است كه اثر هنري را به وجود مصرف هنر فعال هستند. بنابراين اگرچه به نظر مي

دهد كه اين ظاهر كند، نشان ميه ميآورد، بكر با نظريه تحليلي خود و مصاديق متعددي كه ارائمي

قضيه است و در حقيقت توليد هنر امري جمعي است. البته بكر در نظريه خود جايگاه مركزي 

شناسد، ولي او را به تنهايي قادر به ماديت بخشيدن به آنچه در ذهن دارد هنرمند را به رسميت مي

در اين فرآيند الزم است، خود در  هايي كهداند. همين كمکو رساندن آن به دست مخاطب نمي

گذارد و شكل و محتواي آن را، در مقايسه با آنچه در ذهن مي تأثيرمحصول نهايي يعني اثر هنري 

 دهد. هنرمند است، تغيير مي

هاي اليه كه شده است تشكيل متحدالمركزي هايدايره از استعاري به شكل بكر هنر دنياي

 انتهايي به بخش و توزيع نظام به مياني بخش دارد؛ قرار توليد نظام مركزي، بخش دارد. در زيادي

، روابط همكاري يا كارتقسيم، سه محور توليد نظام حوزة دردارد.  اختصاص مصرف نظام

 و هنرمندان بر بكر تأكيد ها و امكانات و قراردادها مورد توجه بكر است. در محور اول،محدوديت

كنند تا اثر هنري به با هم فعاليت مي كارتقسيماست كه با به كارگيري شكلي از  پشتيباني نيروهاي

 دهند.مي انجام بيشتري خالقة اي كارعده دارند. تكيه كار تقسيم بر هنري اشكال وجود آيد. تمام

 در برخي، اند.گرفته قرار هنري ساخت اثر مركز در و هستند مركزي نيروهاي بكر، به تعبير ،هاآن

هنر،  دنياهاي در رسانند. به عبارت ديگرمي ياري هنري اثر خلق در پشتيباني، نيروهاي جايگاه

 پشتيباني نيروهاي تا مركز از بندي از حيث ميزان هنري بودن فعاليت عامالن،درجه نوعي شاهد

 هاآنرسانند؛ ياري مي هنري اثر خلق در پشتيباني نيروهاي (.118: 1831هستيم )الكساندر، 

 اند. توجه درخور هنري كمتر از نظر به همان اندازه و دارند كمتري هنري هايويژگي

ها و امكانات است. الگوهاي متفاوت توليد، روابط همكاري يا محدوديت حوزهمحور دوم در 

گيري برخي از انواع هنرها و مغفول ماندن تواند به شكلها و امكانات در هر جامعه ميمحدوديت
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شناختي است كه هم انواع هنرها را ر منجر شود. سوم، محور قواعد يا قراردادهاي زيباييبرخي ديگ

را كنند و هم در مورد هر هنر خاص، توليد و فهم آن را از هم متمايز مي هاآنمشخص كرده و 

توليد هنر توسط هنرمندان و  اساساً و  اصالً. اين قواعد و قراردادها هستند كه كنندممكن مي

دهند. بدون قراردادها و قواعد سازند و به مخاطب در فهم آن ياري ميهاي هنري را ممكن مينهاد

 (.111: 1831تواند فهم شود )الكساندر، تواند به وجود آيد و نه ميهنري، هنر نه مي

 به را هنر كه است هاييفعاليت متضمن هنر در حوزة نظام توزيع، بكر معتقد است كه توزيع

 هنر جمعي فعاليت از نيست. بخشي كافي مردم بين در هنري اثر توزيع اما، .رساندمي آن مخاطبان

 شود،مي تلقي ارزشمند و معنادار هنري آن اثر اساس بر كه را، منطقي كسي كه است آن مستلزم

 اين كار دريابند. را هنري اثر كه كندمي كمک به افراد شناختيزيبايي نظام بخشد. استمرار و بسازد

 .شودمي مربوط توزيع نظام به كه مصرف است و توليد ميان گريميانجي نوعي

. مخاطبان قرار دارند عام مخاطبان خاص و شامل كنندگانمصرف هنر، دنياي از اليه آخرين در

شناختي هنر مسلط هستند و خاص، شامل منتقدان هنر و هنرشناساني است كه به قواعد زيبايي

دهند و به مخاطبان در شناخت بهتر هنر و دريافت و مصرف را براي مخاطبان عام توضيح مي هاآن

آثار هنري هستند كه كمتر به قواعد  و بازديدكنندگان خريداران دهند. مخاطبان عام،آن ياري مي

 ستبه د را آنچه كنند.شناختي هنر آگاهي دارند و بيشتر با آن ارتباط احساسي برقرار ميزيبايي

در اين مقاله سعي شده  .كنندمي دريافت و مصرف اين گروه شود،مي ساخته توليدكنندگان گروه

است سه نظام توليد، توزيع و مصرف در دنياي هنر فرش اراك به تفكيک تشريح شوند تا شناخت 

 تري از اين هنر و رابطه متقابل آن با جامعه، حاصل آيد.كامل

 روش تحقيق

بيشتر از مسيرهاي غير كيفي تحقيقات  در كيفي انجام شده است. رويكردبا پژوهش حاضر 

محقق بعضي مراحل را  قدم به  شود. مسير دوراني آنچنان هموار نيست.خطي و دوراني استفاده مي

گذارد. اين مسير پيش از گردد يا به چپ و راست جاده قدم ميكند. گاهي به عقب برميقدم طي مي

هاي كيفي حركت كند حالت پژوهش ط مستقيم براي طي مراحل مطرح دربر روي يک خ كهآن

-پژوهشگر داده ،هر دور يا تكرار در كند ومارپيچي به سمت باال دارد و به آرامي به جلو حركت مي

(. دو روش 61: 1811)صدوقي،  كندهاي جديدي كسب ميآوري و بينشهاي جديدي را جمع

مورد استفاده در اين پژوهش، روش اسنادي و روش ميداني بوده است. در واقع روش اسنادي كيفي 

گويد در تحقيق ميداني، همچون ( مي1811پيش نياز تحقيق ميداني است. همان طور كه ارل ببي )

به جستجوي مطالب مرتبط با موضوع بپردازيد، »شود كه ابتدا هاي تحقيق، توصيه ميساير روش

اند اطالع حاصل نماييد آن نظر داده دربارهآن بيشتر كنيد و از آنچه ديگران  دربارهخود را  اطالعات

(. در مرحله بعد است كه محقق، براي تكميل اطالعاتي كه در ميان اسناد به دست 111)ص: 
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برداري از مشاهدات خود در ابعاد مختلف شود. سپس با يادداشتآيد، وارد ميدان تحقيق مينمي

موضوع، اين اطالعات را تكميل  درباره، «1آگاهگران»وع و گفتگو با افراد مطلع يا به قول ببي موض

 منابع مكتوب و ها،گزارش تخصصي،هاي كند. در اين پژوهش نيز ابتدا در بخش اسنادي، از كتابمي

سپس براي كامل كردن اطالعات به ميدان تحقيق مراجعه  .معتبر استفاده شدهاي اطالعاتي پايگاه

 شد. 

اي مستلزم رفتن به صحنه عمل و تحقيق ميداني تا اندازه»گويد: ( مي1811كه ببي ) طورهمان

تري است. گاهي اوقات تماشا كردن و گوش فرادادن است ... تحقيق ميداني مستلزم كاوش فعاالنه

مصاحبه كردن »(. همچنين 118را ثبت كنيد )ص:  هاآنهاي اسخكنيد و پ سؤالالزم است از مردم 

 دربارههاي خود را بايد جزء جدايي ناپذير كل فرآيند تحقيق ميداني باشد ... بايد يادداشت

ايد، نكرده سؤالكرده باشيد ولي  سؤالها مرور كنيد و تمام آن چيزهايي را كه بايد مصاحبه

بخش  (. در111: 1811)ببي، « هاي بعدي با مردم بپرسيدمصاحبهرا در  هاآنشناسايي كنيد. سپس 

هاي مهم بافت در منطقه اراك شامل شهرستان ساروق، ميداني پژوهش حاضر، چندين سفر به كانون

روستاي جيريا، تره مزد، انجدان و منطقه كرهرود در حاشيه شهر اراك صورت گرفت. در اين 

هاي هنري و فني بافت، معاني نقوش و همينطور يرامون ويژگيبازديدها، گفتگوهايي با بافندگان پ

باورها و مناسک و روابط اجتماعي مرتبط با فرش در جامعه و فرهنگ توليد كننده آن صورت گرفت 

)مانند خانم محمدي از روستاي جيريا، فاطمه هفت خانكي از روستاي هفت خانک فراهان، نرگس 

ومه مشكاني در شهر اراك(. در طول سفرها و بازديدهايي كه محبي انجداني، طوبا بيگلويي و معص

هايي هاي وقفي و اصيل در محلهاي قديمي موجود نزد بافندگان، فرشانجام گرفت، تعدادي فرش

هاي قديمي كه به نوعي از فرش استفاده كرده ها، ابنيه تاريخي و آرامگاهزادهمانند مسجد و امام

 برداري صورت گرفت.بودند مشاهده و از برخي عكس

همچنين به دو كارگاه توليد فرش واقع در شهر اراك مراجعه شد و با گروهي از بافندگان كه 

اكثريت از بافندگان روستايي مقيم اراك بودند در موارد ذكر شده در باال ،گفتگوهايي جهت كسب 

ه و فروش فرش هاي اصلي عرضاطالعات كلي صورت گرفت. در بازار اراك هم به برخي از محل

كنندگان اي مراجعه شد و با تني چند از توليدشامل سراي مهديه، سراي كاشاني و سراي هزاوه

عمده فرش، تعدادي از فروشندگان قديمي و با سابقه، در مواردي كه در طول پژوهش براي 

آمد گفتگو صورت گرفت )مانند اسماعيل حقدادي، رئيس يا ابهامي به وجود مي سؤالپژوهشگر 

سابق شركت فرش اراك و توليد كننده فعلي؛ احسان كريمي، مديرعامل شركت تعاوني فرش اراك؛ 

رامين داعي، توليد كننده فرش اراك؛ علي رنجبر، كارشناس و طراح فرش اراك و منوچهر اميري، 

 طراح فرش اراك(. 

                                                           
1 . informants 
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به دست آمد در قالب  گفتگوهاو  مشاهدات، مطالعاتخالل اين  هاي اطالعاتي كه ازداده

هاي اين مقاله آمده است. بنابراين آنچه در متن ارجاع داده شده، برگرفته متن واحد، در بخش يافته

هاي ميداني محقق، از منابع اسنادي است و آنچه ارجاع داده نشده، تنظيم شده بر اساس يافته

و گفتگوهاي متعددي است كه در باال ذكر شد. در عين حال تالش  مبتني بر مشاهدات مستقيم

 تر، گويندگان مطالب مشخص شوند.شده است در مورد مطالب تفصيلي

 دنيای هنر فرش اراک

سازندگان »كنند مشتمل هستند بر هايي كه در دنياي هنر فرش اراك نقش ايفا ميگروه

، «طراحان نقوش موجود يا ابداعي»، «و پشمريسندگان و رنگرزان ابريشم »، «ابزارهاي بافت

تاجران سطوح »، «كارشناسان هنري»، «سفارش دهندگان»، «هاي محليواسطه»، «بافندگان»

نهادهاي فعال در اين دنياي هنر هم «. خريداران»، و «فروشندگان»، «المللي(اي و بينمحلي، منطقه

هاي روستايي تعاوني»، «حمايت از فرشنهادهاي دولتي جهت »، «شركت سهامي فرش»عبارتند از 

ها و نهادها در مراحل مختلف توليد، توزيع و اين گروه«. هاي آموزشي و آكادميکنهاد»و « فرش

 شود.مصرف فرش اراك نقش دارند كه در ادامه به تفكيک، توضيح داده مي

 نظام توليد فرش اراک

اساس نظر بكر، متكي بر سه محور  شناسانه نظام توليد در دنياهاي هنر، برشناخت جامعه

ست. شناخت «قراردادها»و « ها و امكاناتروابط همكاري يا همان محدوديت»، «تقسيم كار»اساسي 

رساند. بنابراين چگونگي هر يک از اين محورها در هر دنياي هنر، به شناخت بهتر آن دنيا ياري مي

توليد هنر فرش اراك، هر يک از اين سه  در ادامه و به منظور كاربرد طرح بكر در شناخت دنياي

 شود.محور در اين دنيا تشريح مي

دارد. توانايي و كيفيت كار  بر عهدهموجود در توليد فرش، بافنده نقش مركزي را  در تقسيم كار

-بافنده است كه بر محصول نهايي اثر مستقيم دارد. بنابراين بعد هنري فعاليت بافنده نسبت به گروه

ها جالب توجه تر است. در ارتباط با اين بافندهكنند بيشه در توليد فرش فعاليت ميهاي ديگر ك

رفته است. از طرفي، در گذشته بيشتر بافي در منطقه اراك، كاري زنانه به شمار مياست كه فرش

-هاي جنبي براي بافت نهايي فرش مثل ريسندگي پشم، رنگرزي، آماده كردن دار قالي و چلهفعاليت

بافته هم به صورت گرفت. انتقال طرح و نقش بر روي دستي توسط شخص بافنده انجام ميكش

گرفت. در طول زمان تغييراتي هم به سبک و ي فرش )اورنگ( انجام ميهاحفظي يا از طريق تكه

هاي بافت فرش در منطقه شد. در كانونسليقه بافنده بر روي نقوش و چگونگي تركيب آن اعمال مي

است كه مزين به ابزار بافت قالي مانند قيچي و دفتين نگ قبرهاي زيادي مشاهده شده اراك س

هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن در ميان جامعه است. در واقع كار بافنده به دليل ارزش
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كند كه بعد از مرگ افراد نيز به عنوان يک نشانه بارز چنان اهميتي پيدا ميكننده فرش، آنتوليد

 شود.تي متوفي ثبت ميهوي

در  هاآنيكي از استادكاران بافنده توضيح داد كه مهارت هنرمندان بافنده فرش اراك براساس توان 

شود. سابقه و تجربه بافنده ، ظريف و در ابعاد بزرگتر سنجيده ميشلوغهاي هايي با طرحبافت فرش

 نسبتاً بعد از فعاليت در يک دوره  معموالًيكي از معيارهاي اصلي براي توليد است. بافندگان باتجربه 

شود. ، تضميني بر كيفيت توليد ميهاآنرسند به حدي كه نام طوالني، به مرحله استادكاري مي

هاي دهند يا بافندگان ماهر را در كارگاهدر مناطقي سفارش بافت مي معموالًكنندكان قالي توليد

فندگي در آنجا در چندين نسل سابقه داشته باشد. گيرند كه كار باشهري از مناطقي به كار مي

بسياري از اين بافندگان نسبت به طرح و نقش خاصي، به اين دليل كه چندين نسل خانوادگي است 

شود كه نهايت شود، حساسيت و تعصب دارند. همين مساله سبب ميها بافته ميكه در ميان آن

 مهارت و زبدگي خود را در بافت نشان دهند. 

شود. اما گاهي برخي از زنان استادكار، موال نام و نشاني از هنرمند بافنده بر قالي ماندگار نميمع

به عنوان نمادي از يک بافت  هاآناند و نام شايد به علت سابقه طوالني در بافت فرش، معروف شده

حاج »و « صنمبرخانم»، «بي بي بافت»خوب با فرش همراه شده است. به عنوان مثال اسامي 

هاي بافت نشسته و اي از انبوه زنان هنرمندي است كه عمري بر پاي دستگاه، تنها نمونه«خانمي

آگاهي ندارد )صور  هاآنشناسد و از هويت اند. كسي واقعا زناني به اين نام را نمياثري خلق كرده

اي هنر فرش اراك قرار (. بنابراين زنان بافنده كه بنا بر تعريف بكر در مركز دني181: 1836اسرافيل، 

 دارند، اغلب ناشناخته هستند و البته اين مساله در ارتباط با هنر عامه بسيار معمول است. 

گيرد. در كنار بافندگي، كار طراحي فرش به شكل مستقل و توسط طراحان فرش صورت مي

ها و طراحاني كه به اصول طراحي سنتي آشنا هستند و براساس سبک بومي و همان نقش مايه

تصاويري كه از بطن فرهنگي و مفاهيم ارزشي جامعه توليد كننده برخاسته و بر اساس قراردادها و 

اي كنندگان حرفهپردازند. اين گروه مورد توجه توليدهاي فرش مياصول رايج هنري، به خلق طرح

 شوند. فرش در منطقه اراك هستند و براي توليدات هنري و سفارشي به كارگرفته مي

رنگرزان قديمي تمام مهارت و تجربه خويش را مديون »شغل بعدي رنگرزي است كه گفته شده 

دانستند. آنان هايي كه از پدرانشان فرا گرفته و طول عمري كه در اين راه گذرانده بودند ميآموخته

تند و كردند. رنگرزان قديمي ارج و قربي داشاگر نه عاشق حرفه خويش بودند ولي با آن زندگي مي

: 1811)صور اسرافيل، « تر شهرت فرش اراك مربوط به كار رنگرزان قديمي اين ديار بوده استبيش

در مركز اوست كه بايد و  است از بافنده هنرمندتر ،يالق ةطراح نقش برسد كه به نظرشايد (. 11

به  افرش ر اگرست. افرش  كرهيبافنده سازنده كار و پنكته اينجاست كه . اما گيردبكر قرار  يهارهيدا

 يهادر بافت يحت بخشد، بافنده است.، آنكه اين اثر را تجسم ميميريدر نظر بگ عنوان اثر هنري

ممكن است به سليقه خودشان در ها كه بافنده وجود دارد يبافت يذهن يهاطرح يي،و روستا يمحل
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آن تغييراتي به وجود آورند. طراحي قالي فعاليتي هنري است و رنگرزي هم به خاطر درخشاني يا 

طور است. اما نكته اينجاست تواند توليد شود، همينهايي كه بسته به مهارت رنگرز ميزيبايي رنگ

به خاطر تجسم . مانند سفالگر كه او هم كندمي عرضهتمام و  ابافنده است كه كار ر نيا تيدر نهاكه 

 گيرد.بخشيدن به اثر هنري، در مركز دنياي هنر سفال قرار مي

-يكي از مشخصات قالي اراك، چله يا نخ»هاي شغلي بعدي هستند. دوانان گروهتابان و چلهنخ

شوند و قالي شكل رد مي هاآنخورد و پودها از بين هاي طولي است كه خامه فرش روي آن گره مي

تاب است. چله قالي اراك با ساير نقاط اين است كه عالوه بر تمام پنبه بودن، دستگيرد. فرق مي

تابان، از كند توسط نخها فرق ميها كه با توجه به ريز يا درشت بودن بافت قالي ضخامت آناين چله

ن هاست بديبافي نوع تابيدن نخشود. تمايز چله اراك با بعضي نقاط قاليتابيده مي 11نخ نمره 

است. ولي نخي كه در قالي ال تاب به هم تابيده شده  8ال كاشان سه نخ  3صورت كه براي مثال نخ 

(. به طور كلي تيم 11: 1816)حقدادي، « ال با هم تابيده شده است 3شود هر اراك استفاده مي

مات دوان، بافنده مكمل زحتخصصي توليد يک فرش خوب يعني اساتيد طراح، رنگرز، نخ تاب، چله

 شوند.يكديگر مي

هايي براي ، كيفيات و ويژگيها و امكانات فرش اراكاز طرف ديگر روابط همكاري و محدوديت

يكي از »كند. هاي مراكز بافت ايران متمايز ميبافته ايجاد كرده است كه آن را از ساير بافتهاين دست

ست كه نقش بسياري در كيفيت نهايي امكانات برتر اين فرش، نوع مواد اوليه مورد استفاده در آن ا

آباد و فراهان به دست هاي اراك از نواحي مشکكار دارد. تا حدود دو دهه پيش پشم مورد نياز فرش

اي شد و پس از ريسندگي به خامههاي مرغوب از ناحيه گردن گوسفند تهيه ميآمد. اين پشممي

-هاي اين منطقه بوده ابيت و زيبايي فرششد. همين عامل يكي از داليل جذلطيف و نرم تبديل مي

هاي گوسفندي و چگونگي تركيب آن در شناخت انواع پشم صرفاًاست. در گذشته افرادي بودند كه 

 هاآنهاي گوناگون، چربي و خشكي الياف براي بافت فرش تبحر داشتند و حاصل كار از نظر ضخامت

 )همان(.« تهيه پشم يكدست و مرغوب براي توليد فرش بود

آميزي است كه در عالوه بر پشم مرغوب و متفاوت، امكان متمايز ديگر فرش اراك، نوع رنگ»

آميزي به دو شيوة طبيعي و تجربي حاصل گرفت. اين نوع متفاوت رنگها صورت ميخامه قالي

ها با آن شسته ركيبات معدني آبي اشاره كرد كه خامهتوان به تشده است. از عوامل طبيعي ميمي

ها هاي اراك به علت كوهستاني بودن منطقه متفاوت است. آب اين رودخانهشد. موقعيت رودخانهمي

هايي را از برخورد آب و سنگ به گذشت و شدت فشار آب، حبابهايي با شيب زياد مياز سنگالخ

(. به گفته يكي از 11: 1816)حقدادي، « دادجال مي هاي رنگ شده راآورد و خامهوجود مي

كارشناسان فرش مورد مراجعه، ميان رنگرزي در اراك با ساير نقاط كشور تفاوت وجود دارد. به 

آميزي با روناس عنوان مثال در رنگرزي سنتي كاشان به عنوان يكي از مراكز مهم رنگرزي، براي رنگ
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شده به صورت گياهي انجام مي كامالً اما در اراك رنگرزي  ممكن بود كمي جوهر هم استفاده كنند

 است كه اين حكايت از دانش باالي رنگرزان اين ناحيه دارد. 

(، كيفيت بافت است كه با جنس 1816يكي ديگر از امكانات اين دنياي هنر، به گفته حقدادي )

از عوامل تمايز فرش اراك با شود و شمار و نحوه كار بافنده مشخص ميمواد اوليه، نوع گره، خانه

هاي اول قالي است كه بافي در بافت رجاز ديگر موارد تمايز قالي اراك، گليم»مناطق ديگر است. 

كند. از طرف ديگر، گره بافي ميبافنده قبل از شروع بافت قالي چند رج اول را فقط با نخ، گليم

كه يكي از نرمش بيشتري دارد، براي اينفارسي نوع رايج گره در منطقه اراك است. اين نوع گره 

گذارد شود يک روزنه خيلي كوچک خالي مياي كه در بافت زده ميها آزاد است. در نتيجه گرهچله

از طرف «. تواند خودش را باز كند و حجم پيدا كند در حالي كه ريشه تركي فاصله نداردو گره مي

ترين امتياز توان گفت عمدهلي اراك دارد و مياي در مرغوبيت قانقش عمده« »شمارخانه»ديگر 

در قالي اراك به صورتي است كه تراكم بافت را نسبت به « شمارخانه»شود. قالي ساروق محسوب مي

خانه است كه هنگام  31متري اراك،  1كند. براي مثال پهنا و نقشه قالي تر ميهاي مشابه بيشقالي

 معموالً شمار همين نوع قالي در ساير نقاط، خانه كهيدرحالگيرد. دواندن چله قالي محور كار قرار مي

-رشته نخ تشكيل مي 11كه هر خانه  نقشه از شود. با توجه به اينخانه بيشتر نمي 31الي  11بين 

گره  11111شود، به ازاي هر خانه نقشه در قالي گره بافته مي 1111شود و روي هر نخ قالي اراك، 

توان فهميد فرق قالي اراك با ساير نقاط از لحاظ دوام، پر بنابراين به سادگي ميشود. اضافه مي

(. سرانجام در 11: 1816)حقدادي، « بودن، وزن و درصد خامه پشمي به كار رفته در آن چيست

كنند. قواعد و قراردادهاي زيبايي مدل بكر، قراردادهاي هنري در مرحله توليد نقش مهمي ايفا مي

هاي ديگر دخيل در امر نظام توليد فرش اراك، در عرصه  بافت، طراحي، رنگرزي و گروه در شناختي

دهنده و راهنماي مسير تداوم نظام است. بكر معتقد است هرگونه توليد، وجود دارند كه جهت

گيري از امكانات و هنجارهاي موجود مستلزم صرف تالش و وقت بسيار است. رويگرداني از فاصله

شود كه بتواند مورد ي موجود موجب افزايش مشكالت هنرمندان در توليد محصوالتي ميقراردادها

كند كنندگان يا مخاطبان قرار گيرد و نيز چرخش كار هنرمندان را كند ميپذيرش جامعه مصرف

شناختي فرش اراك، در ادامه اين دسته از به دليل اهميت قراردادهاي زيبايي (.111: 1811)بكر، 

 شوند.ا تشريح ميقرارداده

 شناختي قواعد و قراردادهای زیبایي

ها در برداري از قاليهاي قالي از منابع و عكساين قسمت حاصل گردآوري عكس هاييافته

ها به شكلي كه در ها، قاليهاي ميداني است. بر اساس منابع مكتوب و نيز مجموعه عكسبررسي

بندي شدند. پركاربردترين رايج در طراحي قالي، دسته آيد تحليل و متناسب با اصطالحاتادامه مي

دوم هاي يکچهارم ، طرحهاي يکبافي اراك، به سه دسته طرحهاي به كار رفته در حوزه فرشطرح
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هاي منطقه اراك به تفكيک در هاي رايج در فرشبندي شده است.  نقشهاي دستههاي واگيرهو طرح

-هاي موجود درحوزه فرشترين فرشبندي بيشاند. مطابق اين دستهذيل اين سه دسته قرار گرفته

 اي بوده است. هاي واگيرهبافي منطقه اراك به خصوص ساروق، داراي نقشه لچک ترنج و طرح

چهارم در منطقه اراك، هاي يکترين طرحهاي يک چهارم است كه از رايجدسته اول، طرح

ترين نمود را دارد. هاي فرش بيششه لچک ترنج در طرحهاي لچک ترنج و افشان است ولي نقنقشه

بافي به كار رفت و تا به امروز به عنوان يک طرح در قرن شانزدهم اين طرح براي قالي»اولين بار 

(. نقشه لچک ترنج با ساختار و اجزايي به 11: 1811)ادواردز، « نمونه و رسمي ايران باقي مانده است

هاي منطقه اراك به وفور توليد شده است. سبک طراحي و توليد قالينسبت مشابه يكديگر در كل 

هاي طرح لچک ترنج اين شناسي قالياين منطقه ما بين سبک شهري و روستايي است. زيبايي

ها فرم مثلثي دقيق لوزي شكل است، لچک هاآنهاي منطقه به اين ترتيب است كه فرم غالب ترنج

اند، عدد تقسيمات حاشيه فرد است و وت از ترنج طراحي شدهدارند و به صورتي مستقل و متفا

 فضاي ساده بافت يا وجود ندارد يا بسيار كوچک است.

 
 (410: 4331: نمونه قالي لچک ترنج ساروق )ادواردز، 4تصویر 

ها و ها و برگهاي يک چهارم، نقشه افشان است. در اين گونه، گلنقشه دوم رايج در طرح

ناميم كه اي را افشان مينقشه»شود. قالي منتشر مي پراكنده در سراسر زمينهعناصر به صورتي 

، 1811)حصوري، « هاي آن در تمام زمينه پراكنده باشدمايهعناصر مشخص و ثابت نداشته و نقش

شود كه اگر هر دو را ها ترسيم ميهاي افشان همراه با لچک و ترنج يا يكي از آن(. گاهي نقشه111

-لچک و ترنج را كوچک ترسيم مي معموالًگويند. در اين موارد مي« لچک ترنج افشان»آن  داشت به

ها در كنند تا نقشه افشان زمينه مشخص باشد. گاهي وجود ترنجي كوچک يا قرار گرفتن لچک

 چهارگوشه، به دليل قراردادن مركزي براي منتشر شدن نقوش است. 

بافي اراك به اين ترتيب است كه تكرار طقه قاليشناختي طرح افشان منهاي زيباييويژگي

چهارم است؛ وجود ترنجي كوچک يا گلي كه از اندازه طبيعي ها به صورت يکزمينه قالي نقوش در

هاي افشان ساروق كند؛ در نقشهبزرگتر ترسيم شده، محلي براي انشعابات اصلي زمينه را ايجاد مي
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اسليمي پر شده است و طراح تا جاي ممكن از ايجاد فضاي  بعضاًتمامي زمينه با عناصر ختايي و 

ترين عنصر در پر كردن فضا هاي بزرگ بيشو دسته گلدستههاي است؛ نقش خالي پرهيز كرده

است؛ با وجود عدم حضور حركتي مشخص و منظم در زمينه، حركت ريتميک و متعادل نقوش 

ها يكدست است و د؛ فضاي كلي نقشكننظمي احساس نميو چشم بيننده بي شده استحفظ 

ها محدود است و سرانجام طرح يندر اندارد؛ تعداد رنگ  قسمتي بر قسمت ديگر غلبه رنگي يا بصري

 اي و قرمز است.غلبه رنگي در هر دو طرح، با دو رنگ سورمه

 
 (471: 4311قالي افشان ساروق مهاجران )صوراسرافيل، : 1تصویر 

ها، طراح تنها يک دوم متن فرش را دوم است كه در اين نوع از فرشهاي يک دسته دوم، طرح

هاي محرابي، ها شامل انواع طرحشود. اين فرشكند و نيم ديگر توسط بافنده بافته ميطراحي مي

و « داراي ستونپرده»اي يا محرابي در دو نوع هاي پردهشود. فرشاي و گلداني ميدرختي، سجاده

هاي كوچک و بر روي فرش منحصراًها در منطقه اراك رايج است. اين نوع نقش« گلياي دستهپرده»

 شود.بافته مي« دو ذرع»در اندازه  خصوصبه

شود. طاق هاي منطقه اراك، در تلفيق با طرح گلداني يا درختي بافته ميطرح محرابي در قالي

محرابي شكل باالي اين طرح، فرمي مثلثي و دقيق دارد. گلداني در مركز از پايين به باال فضاي 

است. گلدان ديگري نيز با حالت قنديل و از مركز طاق محرابي و از باال به  برگرفتهمياني فرش را در 

هاي گل پرشده و پايين به سمت مركز فرش آويزان شده است. پيرامون اين دو گلدان با دسته

به  گلدستههاي منطقه ساروق نقوش تحرك بسياري در فضاي زير محراب ايجاد كرده است. در قالي

گاهي از  هاگلدستهشود. اين هاي رايج منطقه بسيار ديده ميتنهايي يا در تركيب با ساير طرح

در زير  گلدستههي نقوش كنند. گاگيرد و سراسر زمينه را پر ميمي منشأگلداني گل در پايين طرح 

پوشاند. در هايي مجزا سراسر متن را ميگيرد و گاهي همچون قابطاقي محرابي شكل قرار مي

در اراك و نواحي اطراف نيز نوعي »فرهنگ جامع فرش در زير عنوان طرح دسته گل آمده است: 

شود كه به فته ميها باگويند در نقش فرشمي« كومه گل»يا « ايكومه» اصطالحاًدسته گل كه 

فرم دو گلدان زير طاق مشابه يكديگر و  (.813، 1831)دانشگر،  «معروف است« دسته گل اراك»
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ها و گياهان از پايين به باال و رو هاي رايج منطقه است. حركت روينده گلمشابه سرترنج و سرلچک

در اطراف است. به سمت طاق محراب است. اين طرح داراي يک حاشيه پهن و دو حاشيه باريک 

طرح حاشيه باريک سيبي شكل است. رنگ روشن حاشيه پهن و باريک، تيرگي فضاي فرش را گرفته 

اي است  كه تيرگي آن با و تعادلي در تركيبات رنگي آن ايجاد كرده است. رنگ زمينه كار سورمه

دارد و گويي  است. طاق محراب رنگي طالييهاي كرم رنگ تعديل شدهاستفاده از نقوش روشن و گل

 اي زمينه تدارك ديده است.قابي براي رنگ سورمه
 

 
 (413: 4371ای دسته گلي )فونتن، قالي با نقش پرده: 3تصویر 

اي است. واگيره يک واحد منقوش است كه با تكرار آن، متن را پر هاي واگيرهدسته سوم، طرح

-محض مي« واگيره»حاصل شوند بدان بندي متن فرش بدون شبكه كهيدرصورتها كنند. واگيرهمي

به شكل خشتي، خواه لوزي، خواه  عموماً بندي متن، ايجاد شده باشند، گويند. اما اگر از طريق شبكه

اي هاي واگيرهدهد طرحهاي اراك نشان ميهاي موجود قاليمربع يا بندي و ديگر اشكال است. نمونه

ها در سطح فرش به دو روش انتقالي و ر واگيرهتكثي شود.ها را شامل ميحجم بسياري از قالي

به  يناًعگيرد. در روش انتقالي، نقش واگيره بدون هيچ گونه چرخش يا انعكاسي انعكاسي صورت مي

نيز « سرهم سوار»شود. روش انتقالي را نقطه ديگر منتقل شده و در سرتاسر متن فرش تكرار مي

اند. در روش انعكاسي، سرهم منتقل شده و سطح را پوشاندهبر باالي  يناً عها گويند. زيرا واگيرهمي

هاي منطقه  اراك و شود. قالينقوش واگيره از يک سمت به صورت قرينه انعكاس يافته و تكرار مي

 اند. هاي خود بسيار بهره جستهروستاهاي اطراف آن از اين ساختارها در طرح

گل اي، طرح بتههايي چون توان از نمونههاي اين نوع فرش بسيار متنوع هستند كه ميطرح

ماهي فراهان، ماهي خرده يا ريزماهي، طرح مرغ و ماهي و نقش ماهي درهم ياهراتي، بته، بته جقه، 

نقوش  هاآنها اين است كه در هاي مشترك اين طرحويژگي ماهي ساروق يا پيچ ماهي نام برد.

ها يا به يكديگر متصل نقوش و عناصر واگيرهكنند؛ ها از سبكي نيمه هندسي پيروي ميواگيره
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-؛ سامانشده استحفظاند كه پيوستگي كلي طرح هستند يا عناصر منفصل به نحوي تركيب شده

هاي مختلف همچون تغيير اي مبتني بر تكرار نقوش است. اين تكرار به صورتهاي واگيرهبندي طرح

دهد؛ ويژگي مهم در تكرار ا افزايش مينقوش تكرار شونده تنوع طرح ر جهت ييرتغرنگ و يا 

اند تا طرح تكرار ها را كوچک انتخاب كردهها ابعاد واگيرهها وجود نظم است؛ در بيشتر نمونهواگيره

هاي تكرار، كاريبيشتري داشته باشد و ظرافت و پيچيدگي آن افزون گردد؛ ظرافت و توجه به ريزه

و يا ارنكي از پيش تهيه شده در اختيار بافنده قرار داشته ها نقشه دهد در بافت اين قالينشان مي

در قسمت اتصال به  اكثراًها، ها به صورت ذهني نبوده است؛  نقوش واگيرهاست و بافت اين فرش

كند كه اي عمل ميهاي زمينه به گونهحاشيه منظم هستند. اصول طراحي سنتي در تكرار واگيره

هاي مماس با حاشيه صورتي منظم داشته انجام شود و قسمت تقسيماتي منظم در سرتاسر زمينه

هاي اين فرش، نواري تزيين شده در قسمت مماس حاشيه با زمينه طرح شده تر نمونهباشد؛ دربيش

عرض است و خط بندي زمينه، هماست كه اين حاشيه يا نوار تزيين شده، با حاشيه باريک و با رنگ

آيد؛ جزيي از نقش زمينه به حساب مي كامالً كند لذا زمينه جدا نمياي آن را از يا قاب جدا كننده

ها صورت نگرفته ولي نحوه تركيب نقوش حاشيهسازي دقيقي درها فرد است؛ گوشهبنديعدد حاشيه

ها هاي غالب در تمامي نمونههاي حاشيه درهر چهار قسمت فرش يكسان است؛ رنگدر گوشه

قرمز در كنار رنگي روشن چون سفيد و كرم به  اي وي تيره سورمههااي و قرمز است؛ رنگسورمه

اي با تكرار نقوش پر هاي واگيرهتعادل رنگي طرح كمک كرده است و سرانجام تمامي فضاي طرح

 شده و از ايجاد فضاهاي خالي اجتناب شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (31: 4371ساروق )صوراسرافيل،  ایجقهطرح واگيره ای؛ بته : 1تصویر 

هاي اين منطقه دارد و اي بيشترين كاربرد را در قاليهاي يک چهارم و واگيرهدر مجموع طرح

ها همچون طرح لچک ترنج كاربرد بسيار وسيع داشته و با يک فرم مشخص در تركيب با ديگر طرح

-ها ساده بوده و از قالبساختارهاي كلي طرحاي، استفاده شده است. همچنين فرم و افشان و واگيره

هاي مختلف به وسيله نقوش است، طرح و كنند. ايجاد تنوع در طرحهاي خاص منطقه استفاده مي
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-پر مي كامالً ريز است و تمامي فضاها با نقوش ختايي و اسليمي  عموماًهاي اين منطقه نقش قالي

سازي و جدا كردن ها ختايي است و براي قابهشود. نقش غالب در پركردن فضاهاي زمينه و حاشي

شود. پراكندگي نقوش در سطح قالي صورتي هاي اسليمي استفاده ميهاي مختلف از فرمقسمت

هاي مختلف با يكديگر مشابه و مرتبط هستند. حركت نقوش در سطح يكدست دارد و نقوش قسمت

-وستگي و اتصال نقوش حفظ ميطرح، به صورت متصل است. در تمامي سطح زمينه و حاشيه پي

هاي سه يا پنج قسمت است. تعداد رنگ معموالًبندي حاشيه به صورت عددي فرد و شود. تقسيم

اي رنگ غالب در كند. قرمز و سرمهرنگ تجاوز نمي 11هاي اين منطقه محدود است وعموما از قالي

سفيد و كرم در كنار قرمز و هاي روشن همچون هاي اين منطقه است. قرار گرفتن رنگتمامي طرح

-ها و توجه به ريزهبندياي به تعادل رنگي فرش انجاميده است. سرانجام دقت در نحوه تركيبسورمه

در « ارنک»اي از پيش تهيه شده يا الگويي همچون ها نقشهدهد در بافت اين قاليها، نشان ميكاري

 اختيار بافنده قرار داشته است. 

اراك،  شناختي و فرمي هر نوع از انواع فرشدهد كه خصوصيات زيباييمياين توضيحات نشان 

تعريف شده و مشخص است و اين خصوصيات در فرش اراك تا زمان زيادي حفظ شده و به  كامالً 

ها اصالت داده شده است. در ادامه، پس از توضيح نظام توزيع فرش اراك، نشان اين ترتيب به طرح

گيري مخاطبان اروپايي منجر هاي خارجي به توليد فرش اراك و شكلشود كه ورود شركتداده مي

 ها شد. شناسي قاليها و زيباييييراتي در اين نقشهبه چه تغ

 نظام توزیع فرش اراک 

هاي شود. دولتي شامل سازماندولتي تقسيم مينظام توزيع به دو گروه كلي دولتي و غير

دولتي، مانند شركت سهامي فرش، اداره فرش، مراكز آموزشي و دانشگاه است و گروه غيردولتي 

هاي سازمان يستأسشود. دولت با حمايت مالي و روشندگان فرش ميشامل دالالن، تاجران و ف

كند. در حال حاضر اداره وابسته به سازمان صنعت و معدن امور مربوط دولتي از اين هنر حمايت مي

هاي جديد، بهبود ابزار كار، مشاركت در هاي آموزشي، ايجاد كارگاهبه فرش مانند برگزاري دوره

كند. مراكز دانشگاهي و آموزشي هم يكي ديگر از خارج را پشتيباني ميهاي داخل و نمايشگاه

هاي نهادهاي دولتي موثر در حوزه  فرش دستبافت است. بسياري از استادكاران سنتي در زمينه

شوند و در انتقال مختلف بافت، طراحي، رنگرزي و رفوگري فرش، براي تدريس به دانشگاه دعوت مي

 كنند.تر نقش مهمي را ايفا ميي فرش دستبافت اراك به نسل جوانهاي هنري و فرهنگارزش

هايي هستند كه اثر هنري را براي در نظام توزيع غيردولتي نيز تجار بازار و دالالن فرش، واسطه

كنند. در بازار اراك سراهايي وجود دارد كه به خريد و مصرف به مخاطبان بالقوه معرفي و عرضه مي

هاي اجتماعي بازار ترين گروهفروشان از عمدهدستبافت اختصاص دارند. فرشهاي فروش فرش

اي در دنياي هنر فرش، برخوردارند. در بازار مشاغل ديگري نيز مرتبط با هستند كه از جايگاه ويژه

با نظام توزيع و مصرف در  هاآنبا نظام توليد و بعضي از  هاآنكنند كه بعضي از فرش فعاليت مي
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هستند. اما از آنجا كه حضور اين مشاغل در بازار، به عنوان واسطه ميان بافندگان، كارفرمايان،  ارتباط

شوند. صاحبان حرف مختلف كرد دارد، در اين قسمت توضيح داده ميتجار و مشتريان فرش عمل

كارها و ملالعها، حقفروشها، خردهفروشها، باربرها، عمدهكشها، نقشهفروشهمچون رنگرزها، خامه

كنند. ها(، در اين بازار هر يک نقش مهم خود را در دنياي هنر فرش اراك بازي ميها )واسطهدالل

ها، كه با نظام توليد فرش مرتبط هستند، بقيه مشاغل كشها و نقشهبه جز رنگرزها، خامه فروش

 برده در نظام توزيع نقش دارند. نام

 بازار در موجود مشاغل بعضي تشريح در اراك فرش بازار قهساب با توليدكنندگان از يكيكريمي، 

رنگرزها از نظر مكاني در خياباني به همين نام نزديک بازار مستقر بودند.  دهد كهتوضيح مي

ها و سليقه نوع رنگ، كيفيت كالف چراكهتاجرهاي عمده هركدام براي خود، رنگرز مخصوص داشتند 

اطمينان خاطر و براساس اعتمادي كه داشتند هميشه با رنگرز مشتريان متفاوت بود و تجار براي 

 معموالًفروشي در بازار فعال هستند. البته ها امروزه در سطح خردهفروشكردند. خامهخاصي كار مي

تجاري كه در  معموالًرسد از كيفيت چنداني برخوردار نيست و هايي كه در بازار به فروش ميخامه

از مراكز معتبر يا واحدهاي ريسندگي متعلق به خودشان براي توليد فرش بهره كار توليد نيز هستند 

كردند زيرا در ها در گذشته به همراهان طراحان فرش در سراهاي بازار فعاليت ميكشبرند. نقشهمي

بود.  مؤثر هاآنشد و در روند كاري تري با تجار و بافندگان برقرار مياين محل ارتباط مستقيم

ها در قسمت باز سراها بوده زيرا اين كار نياز به نور داشته و در گذشته نوري كشحجره نقشه معموالً

 معموالًهاي رنگ كه بهتر از نور آفتاب نبوده است. لوازم كار در اين شغل بسيار ساده است. كاسه

ذهني خود هاي مخصوص اين كار. در گذشته، تجار، طرح اند، قلم موهاي بسيار ظريف و ورقسفالي

فهميدند كه هاي نقشه ميكشيدند و فرش فروشان از روي خانهمي هاآندادند و كش ميرا به نقشه

گرفتند. ها، خانه شمار پول ميكشنقشه فرش چند متري با چند ذرع و گره است. آن زمان نقشه

و نقشه آماده در ها ثابت است گرفتند ولي امروز قيمتخانه پول مي 111يا  111، 111براي  مثالً

 بازار وجود دارد.

همچنين باربرها در دوران رونق تجارت سراها فعال بودند و هر سرا براي حمل قالي و مواد اوليه 

باربر داشت كه با گاري اجناس كسبه و خريداران را  6يا  1باربر مخصوص به خود داشت. هر سرا 

ني كه در امر خريد و فروش در بازار فعاليت كردند. كساتا در منزل يا سراي ديگر حمل مي معموالً

فروش هستند. عمده هاآنروند. بعضي از كنند در زمره فعاالن نظام توزيع به شمار ميمي

دهند و هاي خود را در مغازه در معرض ديد قرار ميفروشان فرش، بخش قابل توجهي از فرشعمده

فروش در سرا با شود. يک عمدهكاال انجام مي فروشان، توافق بر سر قيمت و تحويلبا مراجعه خرده

روست و موفقيتش به روابط طوالني با عواملي بستگي داشته و دارد كه حجم عظيمي از فرش روبه

 كند.در امر معامله و توزيع كاال بهتر عمل مي
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با  فروشان دو دسته بودند، گروهي كه قاليگويد عمدهاراك مي بازار فرشرامين داعي از فعاالن 

كردند و روزي در توليد نوع خاصي از قالي فعاليت مي هركدام معموالًكردند و حجم زياد توليد مي

آوردند. در زمان رونق بازار و صادرات انبوه فرش از منطقه اراك، چهار تا پنج قالي برايشان مي

نياز تاجران و صادركنندگان در حجم باال كه گاهي به چندين هزار متر  ينتأمفروشان وظيفه عمده

كنندگان فرش قرار فروشان، در زمره توليدرسيد را بر عهده داشتند. دسته  ديگر از عمدهفرش مي

هاي در رنگ يدشدهتولهاي گذار بودند، به اين معني كه گلچيني از فرشسرمايه صرفاً گرفتند و نمي

از اين جهت، كار ممتازتر و  هاآنكردند. كنندگان خريداري ميهاي مختلف را از توليدازهمتنوع و اند

كنند و فروشان، خريد ميها اغلب از عمدهفروشدادند. خردهباقيمت باالتري به مشتري ارايه مي

 رسانند. اند به فروش ميسپس در سطح شهر يا بازار آنچه را خريده

اي در بازار دارند و در كارها هستند كه مانند ساير بازاريان، مغازهالعملهمچنين، گروه ديگر حق

كارها العملدهند. حقكاري را به عنوان كار اصلي خود انجام ميالعملفروشي، حقضمن انجام خرده

ها ممكن است يک يا چند دالل براي امور اقتصادي خود در خدمت داشته باشند. كار اصلي دالل

كاران در واقع العملو تهيه اجناس مورد نياز و بازاريابي براي فروش اجناس است. حق ترتيب دادن

كنند اما خودشان محلي فروش هستند، به اين معني كه بسياري از افرادي كه قالي توليد ميامانت

هاي هم در ازاي فروش فرش هاآنكنند. كار مراجعه ميالعملبراي فروش ندارند به حق

كنند. اين گروه از فعاالن بازار افراد اميني گان، درصدي از مبلغ فروش را دريافت ميتوليدكنند

مختلف بازار  در سطوحشوند و آيند و اغلب در مورد نوع خاصي از فرش متبحر ميمي حساببه

كاران بسته به نوع فرش و العملكنند. دستمزد حقفروش( فعاليت ميفروش، خرده)تاجر، عمده

، متغير است. آنان با شناسايي فروشنده و خريدار به هر دو طرف، اين شدهانجامالت سطح معام

كاران اطالعات العملچنين حقشوند. همدهند كه از معامله انجام شده متضرر نمياطمينان را مي

خريدار دهند، زيرا يكي از اصول مهم در مبادالت بازاريان يافتن يک الزم خريدار را به فروشنده مي

 خوب است.

هاي فرش، گروه ديگري هستند كه در زير سقف بازار فرش مشغول ها يا واسطهسرانجام دالل

هاي با سابقه و كار و ناشناخته و داللهاي تازهشوند؛ داللاصلي مي دودستهكارند. اينان شامل 

يا صادركننده هاي خبره، رابط بين خريدار عمده خوشنام. دسته دوم هستند كه در حكم دالل

هاي اصلي بازار اطالع دارند. از آخرين اخبار و تحوالت بازار و نوسانات قيمت و قيمت هاآنهستند. 

شد، نقش توان گفت نبض بازار در دست اين گروه از دالالن بوده و در مقاطعي كه ركود حاكم ميمي

 مهمي در به جريان افتادن خريد و فروش در بازار داشتند.

ها مربوط به ريح شد، به نظام توزيع فرش در داخل ايران اشاره داشته است. اين ويژگيآنچه تش

زماني است كه هنوز بيشتر مصرف فرش در ايران داخلي بوده و فرش ايران در بازارهاي اروپايي 

گيري نظام توزيع چندان جايگاهي نداشته است. اما ورود ايران به بازارهاي اروپايي بر اثر شكل
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كنندگان آمدن نيازهاي تازه در توليد فرش براي جلب نظر مصرف به وجودالمللي فرش اراك و بين

شناختي فرش اراك هاي زيبايياروپايي، موجب بروز تغييراتي در سازمان نظام توزيع و نيز ويژگي

 شود. شد كه به اقتضاي مناسبت آن با نظام توزيع، در اينجا توضيح داده مي

 شناختي فرش اراکتغييرات زیبایيتحوالت و 

به فرش ايران و به طور مشخص فرش منطقه اراك، باز  1111هاي اروپايي در سال پاي شركت

از شهر  1«كيگينس»كه از سوي شركت « 1ادوارد فرانس يوزف»شد. در اين زمان فردي به نام 

آباد به خدمت در ايران شده بود، اولين صادرات فرش را در سلطان مأمورآلمان، « 8مافرزدورف»

 ثانياًشكوفايي اقتصادي بزرگي در فرش ايران به وجود آمد و  اوالًگذاري كرد كه در اثر آن بنيان

خوش تحول و هاي زندگي سبک اروپايي دستتناسب و اندازه ابعاد فرش نيز بر اساس نيازمندي

هاي مورد هاي طاليي يوناني بود، به اندازهايراني كه بر فرمول اندازه دگرگوني شد. مقياس كهن

(. چنين تغييراتي كل 11: 1811)هگن بارت، متر تغيير كرد  8در  1درخواست اروپاييان يعني ابعاد 

هاي موجود آن را از حالت تعادل خارج مكرد. پس طراحان قالي براي نجات تصوير فرش و تناسب

ش، تالش زيادي به عمل آوردند. مشكالت اين انطباق نوين به خصوص در زمينه ساير خصوصيات فر

 ها طراحي شد. بافت، موجب تحوالتي شد و تصاوير جديدي براي فرش

 هاي( توضيح داده، شركت زيگلر به عنوان يكي از شركت1811همان طور كه هگن بارت )

در توليد فرش منطقه اراك، تالش زيادي براي هماهنگ كردن فرش اراك  يرگذارتأثخارجي فعال و 

ها كنندگان اروپايي كرد كه منجر به تغييراتي در اندازه و طرح و نقشه قاليشناسي مصرفبا زيبايي

ها و نقوش ايراني، به سبكي جديد در توليدات خود شد. طراحان اين شركت با تلفيق و تلخيص طرح

تغيير در ابعاد كلي فرش يكي از نخستين »شد. با عنوان قالي زيگلر شناخته ميدست يافتند كه 

ها بزرگ داشتند و براي منازل غربي نسبتاًهاي ايراني ابعادي فرشزيرا قالي زيگلر بود  يهامؤلفه

ها تغيير در ابعاد و اندازه لچک و ترنج نسبت به زمينه فرش مناسب نبودند. ويژگي ديگر اين قالي

اي هم هاي واگيرهت كه مقياس مشخصي نداشت و بزرگتر يا كوچكتر شده بود. در اندازه طرحاس

ها در كوچک، تكراري و دقيق و پيچيده واگيره نسبتاًهاي تغييراتي صورت گرفت. برخالف اندازه

متن چهارم شوند و گاه تا يکهاي تكرار شونده بزرگ ميهاي زيگلر واگيرهدر قالي هاي اراك،قالي

و نقوش در  شدهيطراحها بدون توجه به ابعاد فرش ها واگيرهگيرد. در اين قاليفرش را در بر مي

هاي حاشيه به هاي زيگلر نسبت اندازهشكند. همچنين در قاليمحل اتصال به حاشيه ناگهان مي

(. در اين 11 )ص:« شودگيرد و بزرگ ميها از فضاي زمينه ميكند و در برخي نمونهمتن، تغيير مي

از ميان رفته و  يباًتقرو حاشيه كوچک  شدهبزرگها، فضاي مربوط به حاشيه اصلي نوع قالي

                                                           
1 .Eduard,franz-Josef 
2 .Ginzkey 
3.Maffersdorf  
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هماهنگي ميان اندازه نقوش حاشيه و متن وجود ندارد و نقوش مورد استفاده در متن و حاشيه 

 كند. گونه تشابه فرمي پيروي نميهاي زيگلر هم گاه از هيچقالي

 
 

)آرشيو شخصي هاي مرسوم ترنج ازهتغيير دراند

 نگارندگان(
ايت تغيير نسبت اندازه نقوش حاشيه به متن )س

 جوزان(

 
 

معمول  ياهنقوش متن نسبت به اندازه راتييتغ

(آرشيو شخصي نگارندگان)  
(18، 1836ايجاد فضاي خالي )صور اسرافيل ،   
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معمول  هاي اين قالي، بزرگ شدن نقوش و تغيير دراندازههاي طرحويژگييكي ديگر از »

تواند فرمي همچون لچک و ، هر نقش سطح وسيع رنگي است كه حتي ميهاطرح. در اين هاستآن

هاي شهري اراك كه ترنج بسازد. در اين تركيبات طرح متكي بر سطح است و از اين نظر با قالي

هاي توليدي شركت زيگلر از ساختار شهري در توليد استفاده دارد. فرشمتكي بر خط هستند تفاوت 

داد. تفاوت مهم ديگر، كرد اما ماهيت عشايري و روستايي را نيز در طرح و نقش خود نمايش ميمي

-هاي با زمينه خالي و بدون نقش ميبر ايجاد فضاي خالي است به حدي كه گاه حتي قالي يدتأك

هاي توليد هويت فرش وبا سنت قديمي توليد فرش عجين شد و جزبافتند. اين تغييرات، در نهايت 
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شود كه چگونه تحوالت نظام توزيع به تغييراتي در طرح و مشاهده مي .)همان(« درآمداين منطقه 

ه به شناختي جديد را به آن اضافه كرد. در ادامنقش فرش اراك شد و برخي از قراردادهاي زيبايي

 شود.توضيح و تشريح نظام مصرف پرداخته مي

 نظام مصرف فرش اراک

شود. مخاطب كنندگان و مخاطبان هنر شامل مخاطبان عام و مخاطبان خاص ميمصرف

شناسي خود، عاليق زيبايي ينتأمعمومي فرش افرادي هستند كه براي رفع نياز شخصي، 

از طبقات اقتصادي  معموالًكنند. خريداران ميدكوراسيون منزل يا هديه دادن، فرش را خريداري 

كنندگان و متوسط و رو به باال هستند. مخاطبان خاص فرش شامل دو دسته افراد يعني بازديد

-در زمره كارشناسان، ارزيابان فني و هنري فرش قرار مي معموالًخريداران خاص هستند. دسته اول 

كنند يا به مطالعه  بازار از داخلي و خارجي فرش شركت مي هاييشگاهنماهمواره در  هاآنگيرند. 

كنند به منظور فروش در مرحله بعدي اگر خريد مي معموالًپردازند و مي شدهعرضهنظر توليدات 

سخن  هاآنتوانند در موارد مقتضي درباره بيشتر است. اين گروه با بررسي توليدات جديد مي يمتباق

-كنند و در مجموع هم خود از وضعيت اين هنر مطلع باشند و هم اطالع بگويند، بنويسند و تحليل

 رساني كنند.

توانند شامل تجار و فروشندگان فرش باشند. در واقع اين دسته در مرز خريداران خاص هم مي

هاي گيرند. فروشندگان فرش با وجود توزيع و فروش فرشميان نظام توزيع و مصرف قرار مي

بر تعداد و نحوه توليد خالقان هنر يا همان بافندگان و  هاآنده نيز هستند. كنندستبافت، مصرف

شود. چنانچه فروش طرح يا ها مشخص ميبا ميزان فروش قالي يرتأثگذارند. اين مي يرتأثطراحان، 

كنندگان و نقشي خاص مناسب باشد سفارش توليد به بافندگان بيشتر خواهد بود. در واقع بازديد

كننده و گيرند كه گردش آثار ميان توليدهاي هنري قرار ميواسطه خاص در زمرهخريداران 

 شوند.كننده را موجب ميمصرف

كننده يا در بازارهاي بافت وارد حوزه فروش و توزيع در جامعه توليدزماني كه فرش دست

و  ياثر هنروع توليد كند كه حتي در نشود، مخاطبان و خريداراني پيدا ميالمللي مياي و بينمنطقه

كليت جامعه و فرهنگ  اي كه تصويري ازگذارند. قالي به مثابه دستبافتهمي يرتأثشناختي آن زيبايي

كننده خود دارد و سرشار از اتصاالت معنايي هم در فرم هم در نقش با زندگي مردمان آن توليد

رسد، تفسيرهاي ديگر ميكنندگاني در مكان و فرهنگي جامعه است، زماني كه به دست مصرف

شناسي ارتباط برقرار شود. مخاطب خارجي ممكن است با فرش از زاويه زيباييجديدي را سبب مي

بافت تزييني خريداري كند. گاهي نيز مخاطبان، همين دست ءيشكند و آن را به عنوان اثر هنري يا 

ن آن در ايجاد نقش، رنگ و فرم هاي خالقاگذارند و به دنبال يافتن انگيزهبودن فرش را ارج مي

بافته متجلي شده تصاحب با تملک فرش در واقع جهان ديگري را كه در دست هاآنمعين هستند. 
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آيد. اين كننده آن، هم سرمايه بصري و هم سرمايه مالي به حساب ميكنند. فرش براي مصرفمي

 يكپارچگي به وجود آورند.توانند يک فضا را تفكيک كنند يا در آن ها ميبافتهدست

امروزه در نوع استفاده از فرش در فضاي خانگي و نحوه چيدمان آن تغييراتي به وجود آمده است. 

نفيس به عنوان اثر هنري  يهاتابلو فرشتر روي زمين و فرش و ها در ابعاد كوچکاستفاده از فرش

ه هم شيئي هنري و هم محصولي مصرف فرش منطقه اراك كديوارها بسيار رايج شده است.  يبر رو

ها گوناگون اقتصادي، اجتماعي، مناسكي و تزييني دارد. فرش تأثيراتصنعتي است، كاركردها و 

هاي متفاوتي مانند قاليچه )فرش كوچک(، اند نامبرحسب اندازه و مورد مصرفي سنتي كه داشته

پارچه، هاي بزرگو فرش پشتي )براي روكش پشتي(، كناره )براي پوشاندن راهروها(، دو ذرع

گذاشتند، اند. خرك، فرشي بود كه در موقع مسافرت و حمل و نقل آن را بر پشت چهارپا ميگرفته

فرش روكرسي هم در گذشته كاربرد داشته است. در زمان حاضر نيز عليرغم تغييرات سبک زندگي، 

همچنين رده است. اندازي مناسب حفظ كهمچنان فرش جنبه كاربردي خود را به مثابه زير

گيرند و در مراسم عروسي به شوند، در جهيزيه عروس قرار ميهايي با بهترين كيفيت هديه ميفرش

 شوند.  انداز، پيشكش عروس ميعنوان پاي

آورد. به عنوان از نظر اجتماعي، فرش نوعي آرامش و تفاهم و همدلي ميان مردم به وجود مي

هاي اراكي دار قالي به پا كه در گذشته كه در بيشتر خانواده دهدميمثال يكي از بافندگان توضيح 

ها به ياري فرد بود، در مراحل پاياني بافت قالي و به دليل ضرورت تحويل كار در زمان مقرر، همسايه

هايي چون جشن نيمه شعبان يا استقبال از آمدند. از نظر مناسكي، فرش در آيينبافنده مي

شد، سياسي از ديوار بناها يا طاق نصرت و ديوار امامزادگان آويزان مي هاي مذهبي وشخصيت

شد، به نشانه دينداري، درمراسمي چون معارفه، توديع، استقبال و بدرقه، جهت تزيينات استفاده مي

صنعت در ميان -گرفت. بنابراين مصرف محصوالت اين هنرشد و نيز برمزار متوفي قرار ميوقف مي

دهد كه ي آن معناهاي متنوع و متكثري ايجاد كرده و به نيازهاي گوناگوني پاسخ ميجامعه پيرامون

 گيرد.در پيوند عميق با فرهنگ و هويت آن جامعه قرار مي

 گيرینتيجه

در اين مقاله مشخص شد كه دنياي هنر فرش اراك، در نظام توليد با گروهي از هنرمندان 

مستقيم روي خلق اثر دارند مانند هنرمند بافنده كه خود به دو گروه  تأثيريروست كه مركزي روبه

ها در امر توليد اثر، بار شود، طراحان و سرانجام رنگرزان كه فعاليت آنتقسيم مي كار سادهماهر و 

دوان، ناظران بافت، هاي ديگري نيز چون ريسندگان پشم، چلهتري دارد. همچنين گروههنري بيش

 بركننده و پشتيباني را ر و آالت قاليبافي در امر توليد دخيل هستند كه نقش كمکسازندگان ابزا

دارند. محصول هنري به واسطه نظام توزيع در دو گروه نهادهاي دولتي و غيردولتي تحت  عهده

ها، مركز ملي فرش و مانند مراكز آموزشي و دانشگاه مؤسساتگيرد. بسياري از اين حمايت قرار مي



  55 0011تابستان ، دوم شماره، سومدوره                                                     جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

هاي تخصصي به تربيت هنرمندان و ترويج هاي آموزشي و دورههاي فرش با برگزاري كالساتحاديه

پردازند. در نظام مصرف نيز مخاطبان بافت ميشناختي و فرهنگي فرش دستهاي زيباييارزش

روند و اين هنر را كننده اثر هنري به شمار ميخاص و عام بر اساس موقعيت خود، خريدار و مصرف

كنند. موارد تشريح شده نشان از آن دارد كه نه تنها رشد و پويايي هرچه بيشتر حمايت مي در مسير

كنندگان در اين دنياي هنر به توليد فرش، يک فعاليت هنري جمعي است، بلكه هر يک از مشاركت

اندازه سهم خود بر روي محصول نهايي كه همان فرش است، اثر گذاشته و شكل و معناهاي نهفته 

 متأثركنند. همچنين، اين هنر نه تنها در دل جامعه بوجود آمده و بنابراين از آن ن را تعيين ميدر آ

گذارد و مي تأثيراست، بلكه به واسطه رابطه تعاملي و متقابل تنگاتنگي كه با جامعه دارد، بر آن 

بافي با جامعه، ليكند. باالتر از اين، رابطه هنر قابسياري از شئون اجتماع مورد نظر را تعيين مي

اي هنري، در دل جامعه دهنده وجود جامعهمتقابل باشد، نشان تأثرو  تأثيربيشتر از آنكه بر اساس 

 رساند.بزرگتر است كه مطالعه و شناخت آن، به شناخت جامعه بزرگتر نيز ياري مي
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The sociological analysis of the art of carpet (Case study: Arak 

region) 

 
Azam Ravadrad1*, Amir Hossein Chit Sazian2,Azam Jaluli3 

Abstract 

In this article, an attempt has been made to identify and analyze the world of Arak carpet 

art using Howard Becker’s theory of art world. Becker argues that to understand 

sociology of art, we must see art as a collective activity. Here, the issue of collective 

artistic activity about the art of carpet in Arak region is studied respectively. The 

research method was qualitative with a mixture of documentary and fild work for data 

collection. This include activities such as direct observation, talking with experst and 

people active in the field, doing photography and taking notes from published sources 

and cultural documents. The formal and stylistic analysis of Arak carpet designs 

completed the task. Based on the collected information, the social relations around the 

carpet as a cultural product is described in the process of its production, distribution and 

consumption. Findings showed that not only carpet production is a collective art activity, 

but also each of the participants in this art world influences the final product, which is 

the carpet, and determines its shape and implicit meanings.  
 

Key words: Art world- Arak Carpet- Production of art – Distribution of art- 

Consumption of art. 
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