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 چکیده

از دستیابی به تحول و توسعه محسوب می شود.  کوشش در راستای شناخت درست روابط و مناسبات روستا و شهر جلوه ای

داری سرمایه"چارچوب تئوری  ری در قالب روابط و مناسبات دراقتصادی سکونتگاه های روستایی و شه -عملکرد اجتماعی 

انه پژوهش پیش رو مبتنی بر مطالعات کتابخبیانگر شکل گیری نابرابری های موجود بین سکونتگاه های مختلف است.  "بریبهره

د درون ناحیهای و فرا بعو ده و به بررسی نحوه تولید و عرضه فرش دستباف، در دتحلیلی بو -ای و میدانی با ماهیت توصیفی

سکونتگاه روستایی  211ای با تأکید بر روابط و مناسبات شهر و روستا در ناحیه سنقر مشتمل بر دو سکونتگاه شهری و ناحیه

روابط و مناسبات حاکم بین شهر و روستا در در  "اری بهره بریدسرمایه "یانگر تسلط شیوه صورت گرفته است. نتایج پژوهش ب

 جهانی است. ملی و دستباف و ارائه آن به بازارهای تولید فرش 

 سنقر هیفرش دستباف، ناح ،یبربهره یدارهيروابط و مناسبات روستا و شهر، سرما: انکلیدواژگ
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 مقدمه

گردد. از آن میالدی باز می 1940به اواخر دهة عمدتا بارة روابط شهر و روستا در ایران  سرآغاز بحثهای علمی در 

حوزة بالفصل و حوزة نفوذ به عنوان مفاهیم پایه در این مبحث مورد استفادة  رد مفاهیمی همچون حومه،زمان، کارب

بط شهر و روستا اغلب به این . کوششهای به انجام رسیده در زمینه درک علل و پیامدهای رواتخصصی قرار گرفت

 "روابط سلطه"وسته بر تحمیل نوعی ویژه از نکته منتهی شده است که این گونه روابط در دنیای غیرصنعتی عمدتا و پی

در نوشته  2از سوی شهرها بر محیطهای روستایی استوار بوده است. در این ارتباط، هانس بوبک 1"استثماری"با ماهیت 

روستایی( پیرامونی در کشورهای شرق اسالمی، بویژه ایران، این )مینه روابط شهرها و حوزه هایهای پیشتاز خود در ز

(. 17، 1390اهلرس، )مطرح ساخته است "انگلی"و روابطی  3"بریسرمایه داری بهره"وابط سلطه را در قالب گونه ر

مورد بحث و و با رویکردهای متفاوت ف های مختلاز جنبه ستا در ایرانوابط شهر و رور های گذشته، مقولةطی دهه

سیاسی و  -قتصادیدگرگونیهای ابرخی  سببآید این مبحث، به با این وجود بنظر میبررسی قرار گرفته، اما 

می هنگا بازنگری قرار گیرد. ضرورت این مهم فرهنگی در گذر زمان، ضرورت دارد از نو مورد وارسی و -اجتماعی

یکپارچة تازه و و همچنین مفهوم  "روستا"و  "شهر"بارة دوگانة  باحث اخیر درگردد که در مبیشتر مطرح می

ریزی توامان ضرورت یکپارچگی برنامهدر همین راستا، تحقیق نشده است. بحث و زة کافی به اندا "شهری -روستایی"

-برنامهریزی شهری و هبرنام "بخشی"متاسفانه مسلط و سنتی و شیوة نیز هنوز نتوانسته شهری  -پیوند روستاییو هم

جای آنها را بگیرد؛ این  رد، کنار زده،ریزان رواج دابرنامهکارشناسان و در بین بسیاری از هنوز روستایی را که ریزی 

ریزی فضایی در قالب برنامهری شه -ریزی روستاییهمه در حالی است که ضرورت توامانی و یکپارچگی برنامه

 (. 156-154، 1399 ؛ همو،9-8، 1389 سعیدی،نک: )بوده استمورد تاکید توسط بعضی متخصصان 

ساختاری شهر  تییکسان شمردن دو وضع یروستا و شهر به معنا گانةودبه  هیکپارچ رویکرد بر دیکاآشکار است که ت

 متصور یوندهایتعامل شهر و روستا و پ ،فضایی یهااست که در عرصه تیبر این واقع یبلکه پافشار ست،ین روستاو 

سکونتگاهی،  زیری، از جمله برنامهفضایی یریزارزیابی برنامهطراحی و در هرگونه تواند و باید میآنها  و ممکن بین

و تاکید برخی کارشناسان بر  اصراراین همه در حالی است که  (.10، 1389 ،همو)تاکید اساسی قرار گیرد دمور

های سکونتگاهی پیوندی شبکهتوجهی به همنوایی و همو بی "یافتگیتوسعه"گسترش کانونهای شهری به مثابة نوعی 

آمیز ت غیرسازندة شهر و روستا، بلکه به دیرپایی روابط سلطهه دوام مناسباای، نه تنها بهای فضایی منطقهدر قالب نظام

شهر و روستا  در همین ارتباط، ضرورت بازنگری در روابط سنتی(. 24، 1391همو، )وستاها دامن زده استشهرها بر ر

زم بررسی و . البته، این مهم مستلشهری مطرح است -وندهای روستاییپذیری پیو اصالح و ترغیب آن به شکل

دقیق روندها و سازوکارهای حاکم بر روابط سنتی شهرها و روستاها و شناسایی راههای ممکن و میسر  شناخت

توسعة شهری در گرو توسعة روستایی و بالعکس  دگرگونی آنها ست، به نحوی که تالش در راه بسترسازی برای

 . (18، 1392همو، )گردد

ای موردی، با تاکید بر فعالیت به عنوان نمونه اهای پیرامونی آن،ر سنقر و روستشهدر اینجا، مطالعه و شناسایی روابط 

کنه است و فعالیت دارای سآبادی  211شهر و  2قالیبافی مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته است. این ناحیه دارای 

عه با تکیه بر دو پرسش این مطال ست.ه ارفتبشمار میاز فعالیتهای تکمیلی در اقتصاد روستاهای آن  ،قالیبافی از دیرباز

  فرض مبنایی، به شرح زیر به انجام رسیده است: مرتبط و یک پیش

                                                           
1 . Exploitative 

2 . Hans Bobek 

3 . Rent-Capitalism 
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 پرسشهای تحقیق:

 اساس کدام سازوکارها استوار است؟ روابط شهر و روستا در ناحیه مورد بررسی بر -الف

 ن است؟  جایگاه این روابط در فعالیت قالیبافی در روستاها چگونه قابل تبیی -ب

 : عبارت است از تحقیق فرضپیشبدین ترتیب، 

، در قالب ، فعالیت قالیبافی، همچون دیگر فعالیتهای اقتصادی روستاهاهاروستا جویانة شهر بادر چارچوب روابط سلطه

 رزش افزوده از روستا به شهر استوار است. شهر و روستا و بر خروج اابط نابرابر ور

 پیشینۀ پژوهش 

میالدی و پژوهشهای  1940اواخر دهة می در زمینة روابط و مناسبات شهر و روستا در ایران به جدی و علمطالعات 

ت تاریخی و جمعبندی این با مالحظا (. او80-78، 1390سعیدی، )گرددباز میهانس بوبک، جغرافیدان اتریشی، 

ای در بین جغرافیدانان ز بحثهای گستردهاسکه خود زمینهپرداخت  "بریداری بهرهسرمایه"مطالعات، به طرح نظریة 

 زبان و دیگر جغرافیدانان اروپایی گردید؛ این نظریه نه تنها بطرز خاص به این روابط در ایران، بلکه بطور کلی،آلمانی

ارد، دبوبک بر این اساس، نه تنها ماهیت شهرهای امروزین توجه  شود.رق اسالمی مربوط میشهرهای ش تبه ماهی

 خاص از زمین را به طور کلی، نتیجه و پیامد روندهای چندهزار ساله، نوعیای شهری مشرقرها و فرهنگهبلکه شه

 (. 14-13، 1390اهلرس، )آورداقتصادی بشمار می -روند تکوین اجتماعی

ن ، بر وجه خاصی از نحوة تولید و مبادلة کاالیی بیمطالعات شهر و روستا در ایرانبعضی پژوهشگران در چارچوب 

از مالکان غایب عمدتا ، (خوزستان)شهر و روستاهای دزفول اند؛ اهلرس در مطالعات خود درشهر و روستا بحث کرده

ن راه، سهم قابل توجهی از را در اختیار داشته، از ای کند که بخش اعظم اراضی روستاییساکن شهر دزفول یاد می

مربوط  همو در بررسیهای دیگر (.254، 1380همو، )ردندوآمحصول تولیدی توسط روستاییان را به تصرف خود در می

روابط شهر و روستا در نواحی طبس و اراک، چگونگی نحوة تولید  در زمینة ، از جمله در دو بررسیبه پیش از انقالب

 شهری در این فرایند تکیه دارد.  و نقش تجار بافت قالی توسط روستاییان و

در  نویسد، بافندگان فرشمیگردد، باز می 1355-1354او طی سالهای که به مطالعات در مورد نخست  اهلرس

 با ار دارند،یی در اختبافندگانی که با سرمایه اندکالف( در شیوة نخست، )کنند:عمل می سه شیوهروستاهای طبس به 

چارچوب  یی را درپرداخته و تولید نهابه بافت قالی  "پرداختپیش"دریافت مبلغی از کسبه و دالالن شهری به عنوان 

. در شیوة دوم، بافندگانی که سرمایه دهندکه در مناسبات تولید زراعی رایج است، به آنها تحویل می "فروشپیش"

داران ه خریداران و بازارهای شهری، تولید نهایی خود را به مغازهعدم دسترسی ب نسبتا کافی در اختیار دارند، به سبب

-بیشتر از سوی مغازهچارچوب آن که  "فقیتوا"تهران در تماس هستند، به قیمتی شهر طبس که با شهرهای مشهد و 

شود، تمام افته میکیفیت بهتر ب کنند. در شیوة سوم که بیشتر قالیهایی باشود، واگذار میداران و دالالن شهری تعیین می

؛ یعنی دار، نخ، نقشه، پشم و شودمیسازماندهی اداره و طبس روستایی امور مرتبط با بافت قالی از بیرون از ناحیة 

از این رو، روستاهای و  شودهای شهر طبس تامین میابریشم مورد نیاز از شهرهای اصفهان، نایین و یزد توسط واسطه

 (. 275-271، 1380همو، )کندایستگاه بافندگی را ایفا مییک  ناحیه تنها نقش

گردد، از نوعی باز می 1360-1359آن که به مطالعات او در سالهای او در ارتباط با مورد شهر اراک و حوزة پیرامونی 

ه، ددر این ناحیه سخن رانبین حضور و فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی در کنار صنایع دستی سنتی  "دوگانگی"

-222، 1982همو، )دهدبرجستگی نقش بخش قدیمی و بازار شهر در ساماندهی بافت و فروش قالی را توضیح می

به جایگاه  "چیزی در بارة فرش ایرانی، ایرانی است؟چه"، با عنوان 2006اهلرس در مقالة دیگری در سال (. 224

سال مطالعه در شهر و روستاهای  3ن مقاله که حاصل یاپردازد. او در قالیبافی در اقتصاد و روابط شهر و روستا می

نویسد، این ویژگی در و فرهنگ شکوهمند ایران، می است، با تاکید بر تاریخ 1383تا 1381ناحیة کاشان طی سالهای 
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 نیسازد، در اشدن قرار گرفته است؛ او خاطرنشان میهای اخیر تحت تاثیر رقابتهای اقتصادی و نیز فرایند جهانیدهه

ای همراه شده است ای، با دگرگونیهای گستردهفرایند، صنعت و تجارت فرش ایرانی، هم در سطح محلی و هم منطقه

ابستگی جریان واردات مواد اولیه برای بافت فرش و نقش بازارهای خارجی در تامین این مواد ه از آن میان، بر وک

 ورزد. تاکید می

، ضمن طرح روابط حاکم الف و ب(1973) طی دو نوشتة ارزشمند "منطقة قم" مارسل بازن در مطالعات خود در بارة

روستا، یابی قالی، به عنوان فعالیتی تکمیلی در اقتصاد وة تولید و بازر،  بر نحین منطقهبر شهر و روستاهای پیرامونی در ا

در این منطقه، از جمله طرح و  ی، ویژگیهای قال(الف1973)توجه افراد فعال در این زمینه ضمن برشمردن تعداد قابل

 (.  106-105، ب1973همو، )گویدنقوش فرشهای این منطقه، بر روابط نابرابر شهر و روستا در این زمینه سخن می

روابط شهر و روستا با تاکید بر قالیبافی روستایی توسط پژوهشگران ایرانی به  برخی مطالعات در بارةافزون بر این، 

 به سه مطالعة زیر اشاره نمود: آن میان،  انجام رسیده که از

ستاهای زنجان که طی آن انواع بافت ( در بارة نحوة بافت فرش در رو1395)فر و کرمی دهکردیمطالعة احمدی -الف

های شهری را در دسترسی بافندگان روستایی ه و ضمن آن، نقش دالالن محلی و واسطهفرش مورد بررسی قرار گرفت

 اند.  ی فرش مورد بررسی قرار دادهاهبه مواد و نقشه

به بررسی نقش (، 1388)"تایینقش قالیبافی در توسعة روس"حسن افراخته و همکاران در مطالعة خود در بارة  -ب

پردازد و بدون عنایت به نقش و عملکرد شهر در این ارتباط، آن را نفر کارکن می 40روستایی با یک کارگاه قالیبافی 

  شمارد. توسعة روستایی برمی وبسترساز تحول 

نشین وستاهای ترکمندر بررسی خود در بارة نقش قالیبافی در ر( 1395)محمدی استادکالیه، امین و همکاران -ج

د. پردازفعالیت در اقتصاد روستاهای ناحیه و علل گوناگون رکود آن در سالهای اخیر میگنبد، به بررسی اهمیت این 

و، به (، عمدتا به شیوه کمّی به انجام رسیده و از این ر1388)مطالعة افراخته و همکاران نوتاکید این مطالعه، همچ

 به آن نپرداخته است.  بوده، توجه ای بیبا شهرهای ناحیهاها روستاهمیت روابط و مناسبات 

توان بدین از آن میان می هبه انجام رسیده است ک بافی در ناحیة سنقردر بارة فعالیت قالی، برخی مطالعات عالوه بر این

طرحهای قالیها و تالش داشته است تا از طریق بررسی نقوش و  ( در مقاله خود1384)صدری اشاره کرد: شرح به آنها

ها بپردازد؛ حال ی روستایی ناحیه، به جایگاه فرهنگی و مفاهیم پنهان در پس نقوش این بافتهقالیچه سنقر، بویژه فرشها

های ردی( و انواع نقشهک)ای پیرامون قالی سنقر، حاوی مطالب پراکندهنامهدر قالب یک پایان (1392)رنجبر آنکه مطالعة

، مقالة قالی سنقر نیز پرداخته است. در همین ارتباط برخی نقوششیده است به بررسی مفهوم آن است که ضمن آن، کو

شگامی بلحاظ زمانی، نسبت به دو مطالعة دیگر، ود پیجبا و، ناحیة سنقر ( در زمینة هنر قالیبافی در1383)فرشایسته

 ت. دار اسبرخور های باالدر بارة بحث در زمینه ترجامعتر و هنوز از مطالبی جدی

 روش و رويکرد نظری پژوهش 

 -تحلیلی و روند مطالعات آن، بر دو شیوه اسنادی -پژوهش حاضر از نظر نوع، بنیادی و از لحاظ ماهیت، توصیفی

ای و بررسیهای میدانی، مبتنی بر مشاهده و مصاحبه، استوار بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل روستاییان نهاکتابخ

دیدگاههای هانس بر عمدتا ت فرش در روستاهای ناحیه سنقر بوده است. این پژوهش بلحاظ نظری و واحدهای باف

 قدان این نظریه متکی بوده است. تمن و "بریداری بهرهسرمایه"بوبک، جغرافیدان اتریشی، در بارة 

ا ی "اربابی ةافتیی سازمانجامعه زراع" ةبین مرحل ن بر این باور بود کهفرهنگهای کهن مشرق زمی بوبک در ارتباط با

 تکوینی ةمرحل (،صنعتی ةجامع)"تولیدی"یا  "داری نوینسرمایه" ةگسترده و عام آن( و مرحلبه مفهوم )"فئودالیسم"

 اجتماعی -پیوند و دارای ویژگیهای اقتصادیهمی( دارپیشاسرمایه)"شهرنشینی کهن”سایی است که با شنا لقاب خاصی

این نظام "به باور او،  .نامدمی "بریداری بهرهسرمایه" را اجتماعی -نظام اقتصادیین او ااست.  کامال خاص خود
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یه سرما ز یک سو، تولید ثروت یا تشکیلت دارد که اوآشکارا تفاخود، از آن رو  اقتصادی با نظامهای پیش و پس از

برداری ]از در بهبود روند تولید یا بهرهسوی دیگر، سرمایه به شکلی بارز و قابل توجه  ذاته هدف غایی است، اما ازفی

کردن یواسطه تجاراین شیوه به "افزاید، بوبک در توضیح می ".شودار گرفته نمیکمنابع[ به منظور افزایش محصول ب

قابل  "روستایی و دیگر تولیدکنندگان بر دوش اقشار فرودین آنو تحمیل مبتنی بر روحیه کامال سوداگرانه عواید تولید 

اصطالح عوامل یا عناصر  تولیدات یا محصوالت روستایی در قالب به تسهیم" متکی است براین امر ن است. تبیی

برای کسب سهم معین از  عرفی -گیرند و به مثابه مبنای حقوقیمله قرار امورد مع "کاال"توانند به عنوان تولیدی که می

این شیوه گویای نظامی ظاهرا ابتدایی، اما "افزاید، می وضیحدر ت بوبک ".یابندد به شکل بهره ]مالکانه[ تجلی کل تولی

کم بر آن، ارزیابی و حا طبر مبنای رواب تولیدیپذیر است که مطابق آن، هر عامل بسیار متکامل و انعطاف ،در عمل

بی به خوتوان بسیار کهن میاین نظام  عدم ارتقا و پیشرفت واحد تولیدی را در شود.محاسبه می یپول برحسب ارزش

تداوم داشته  "داری تولیدیسرمایه" سال پیش از پدیدار شدن 4000اثبات رساند که از حدود از این طریق به 

 (. 43-41الف، 1390 بوبک،)"است

صنعتی و  سال اخیر، یعنی به هنگام تقابل با نظامیکصد  بری درداری بهرهسرمایه" بوبک اذعان دارد که ین وجود،ا اب

صنایع دستی  یط خشن و نامساعدی منتهی شده است: کاهش دستمزدها درجدد مشرق زمین، به شراسازی و تنوین

و از این طریق،  شهری دهندگانو وام زمیندارربابان اصنایع خانگی روستایی، غصب اراضی توسط  سنتی در شهر، افول

عواقب این  انهای بانفوذ، از جملهرحمانه عشایر توسط خمالکیتهای بزرگ اربابی، استثمار اقتصادی بی گیریشکل

 (. 39 ،همان ،همو)"شده است دوگانه ایطی دورة تجدد نمایانگر چهره آن به نحوی که فرایند تکوین روند بوده،

با تاکید هم از سوی مارکسیستها و هم دیدگاه لیبرالی،  بری کهداری بهرهبوبک در پاسخ به منتقدان نظریة سرمایه نساه

همو، )ی زمانی، به توضیحاتی پرداختهعلیرغم تغییرات و دگرگونیها به شکلهای متفاوت، دوام این روابط بر دیرپایی و

دار کهن که چنین طبیعی یق قوانین و مقررات علیه روابط ریشهاز طر توانبه سختی می"گیرد، و نتیجه می (ب1390

نجام داد. این رسوم هنگامی از میان م موثری ااند، اقداکنند و در شیوة زندگی یک جامعه ریشه دواندهجلوه می

 . (67 ،همو، همان)"ندگی تمامیت جامعه را فراگیردبرخواهد خاست که یک روح اقتصادی، یعنی یک شیوة جدید ز

با استناد تاریخی به شیوه مالکیت عوامل اصلی تولید این نظریه،  کلی در همین راستا، اکارت اهلرس ضمن تایید اصول

ی را با اقتصاد -بندی اجتماعیاین گونه صورت آن را با شیوة تولید فئودالی در اروپا کامال متفاوت دانسته، در ایران،

 ویژگی زیر بسط داده است:  3تکیه بر ( و 17، 15-14، 1390 ،اهلرس)تاکید بر سرشت انگلی شهرها

 پیوند تنگاتنگ جاکمیت و شهر؛  -الف

 و   ل از بهرة مالکانه تولیدات روستایی؛بازرگانی شهری بر اساس عواید حاص -ب

، 1390 سعیدی، نک: ؛ ضمنا250-249، 1380همو، )دیگذاری تولیآمادگی ناچیز زمینداران بزرگ برای سرمایه -ج

80-81.)  

سازد، تاکید او بر جایگاه شهرهای کوچک و میانی و کارکرد آنها در آنچه دیدگاه اهلرس را در این زمینه برجسته می

بافی، پارچهگری، ظروف مسی، ، شامل فعالیتهای تولیدی مرتبط با کوزهة صنایع خانگی و کارگاههای کوچکزمین

تحلیل روابط کهن و نوین شهر و روستا "دهد که در این باره توضیح می وروسری دوزی و باالخص، قالیبافی است. ا

تواند گویای این رسد، بهتر میمتوسط به انجام میدر ایران، آنجا که پژوهشها ترجیحا در بارة مراکز شهری کوچک و 

 (. 25-24، 1390همو، )تر و کمتر قابل مشاهده استزرگ که پیچیدهنظرات باشد، تا ساختارهای شهری بنقطه

 ويژگیهای ناحیۀ مورد بررسی 

 2بخش،  2دارد و از  گانة استان کرمانشاه، در شمال غربی این استان قرارشهرستان سنقر یکی از شهرستانهای چهارده

 2/2308(. این ناحیه با مساحتی برابر 46، 38، 36-35، 1398سالنامة آماری، )دهستان تشکیل شده است 8شهر و 
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دهد و از این لحاظ، بعد از شهرستانهای کرمانشاه و گیالنغرب، از مساحت استان را تشکیل می %2/9، عکیلومترمرب

( سنقر به عنوان مرکز ناحیه و )شهر 2ر دارای (. ناحیة سنق37-36همان، )رودسومین شهرستان بزرگ استان بشمار می

( در %5/57)گردد؛ بیش از نیمی از این آبادیهامل میااز آبادیهای دارای سکنه استان را ش %1/8آبادی است که  211و 

(، جمعیت 1395)ومی(. بر اساس آخرین سرشماری عم55، 53همان، )بخش مرکزی و پیرامون شهر سنقر قرار دارند

آن جمعیت شهری  %5/55جمعیت کل استان است که  %2/4ود خانوار(، یعنی حد 25554)تن 81661این ناحیه برابر 

 (.  126-125همان، )آیدآن، روستایی بحساب می زا %5/44و 

 
  1398ماخذ: سالنامۀ آماری استان،  ،سنقر هیناح یاسیس ماتی: تقس1نمودار شماره 

 به تفکیک بخش و دهستان های روستايی ناحیه سنقرنتگاهسکو بندی جمعیتی: رده1شماره  جدول

 (دهستان)مجموعه بخش
تعداد 

 روستا

تعداد 

 فر(ن)جمعیت

تعداد 

 خانوار

 نفر()تعداد روستاها بر اساس رده بندی جمعیت

1-

24 

25-

49 

50-

99 

100-

249 

250-

499 

500-

999 

1000-

2499 

 1 1 6 5 3 0 2 1528 5605 18 آب باریک مرکزی

 1 2 9 12 7 1 1 2306 9059 33 باوله مرکزی

 1 1 3 6 2 2 0 1545 5478 15 پارسینه مرکزی
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 0 3 3 12 4 0 1 1523 5457 23 سراب مرکزی

 0 2 9 13 6 2 0 2210 7719 32 گاورود مرکزی

 0 0 3 14 7 3 3 1147 4160 30 سطر کلیايی

 0 0 5 9 11 2 3 1251 4189 30 آگاهان کلیايی

 0 1 3 14 10 1 1 1162 4051 30 کیونانات کلیايی

 1395 ،کرمانشاه ی استانهاخذ: شناسنامه آبادیما

 ژوهش های پيافته

بافت فرش نخست؛ به منظور رفع نیاز اولیه در جوامع مختلف یکجانشین و کوچندگان در سرزمین های گوناگون 

مواد در دسترس تهیه می گردید. با روش های مختلف از محیط طبیعی و صورت گرفته است. ابزار تولید در جوامع به 

طریق روابط درون و برون سرزمینی دچار تغییر ز از اف نیتوسعه ارتباطات و تحول در روابط؛ ابزار تولید فرش دستب

ورهای مختلف از صنعت و مکانیزه شدن تولیدات در کش -م در زمینه تولید مواد اولیه این هنروشده است. با توسعه عل

و، یگر سدر کشور از د در نواحی تولید کننده فرش دستبافی در تأمین و تولید مواد اولیه مورد نیاز یک سو؛ و ناتوان

طوالنی در فعالیت تولید و بافت فرش دستباف،  ای واردات مواد خام شده است. در ناحیه سنقر با وجود سابقهجب مو

تأمین می شود. از جمله مواد خام مورد نیاز  یگراز استان ها و کشورهای د وارداتمواد اولیه و مورد نیاز از طریق 

درصد آنها از  95اشاره کرد، که بیش از  بافتابزار  م وابریشپشم، نبه، ه می توان به: پتولید فرش دستباف در ناحی

تهیه  سنتی صورتبه که های قالی خارج از ناحیه تأمین می گردد. تنها بخش کوچکی از پشم مورد نیاز، نقشه ها و دار

اد اولیه از آنجا تر مو( بیششهر تهران)می گردد؛ با توجه به ارتباط ناحیه با مرکز کشور تأمیندر ناحیه سنقر  می شود،

باب مغازه فروش ابزار و مواد مورد نیاز فرش دستباف در شهر  9، تعداد 1385تا  1365. در سال های شودمی  تهیه

تنها یک مغازه دایر است که با توجه به روند فعالیت تولید فرش در ناحیه؛ در  1399اند، اما در سال  سنقر دایر بوده

کننده فرش دستباف به صورت نیمه صنعتی که اولین شرکت های تولید 1380ال س. از ت استحال تغییر نوع فعالی

  رفته اند.رش را نیز در دست گید فتول فعالیت خود را در ناحیه آغاز نموده اند، بازار مواد خام و ابزار

 مواد و ابزار تولید فرش دستباف در ناحیه سنقر :2جدول شماره 

 (1399)قیمت تتوضیحا مواد و ابزار

انواع مختلفی از دارها مورد استفاده قرار می گیرد؛ در ابتدا از دارهای چوبی  دار بافت فرش

مرور و کج شدن دار به استفاده می شد؛ که از معایب آن شکستگی حین بافت 

زمان و به هم زدن ابعاد فرش در حین بافت، باعث شد دارهای فلزی مورد 

 استفاده قرار گیرد.

ته به مقدار آهن به ی بسقال دار قیمت

کار رفته متفاوت هست، اما قیمت 

 ریال است. 500000ماهه  4اجاره 

ای که چوبی استوانه چوب گرد در روش سنتی مورد استفاده قرار می گرفت.  چوب گرد

سانتی متر و طول آن به اندازه عرض دار فرش تعیین می  10به ضخامت قطر 

 ار بافت فرش کاربرد داشته است. رو در ک ای زیر وشد. برای مجزا نمودن تاره

به دلیل عدم استفاده در فرش های 

 نیمه صنعتی؛ دیگر کاربرد ندارد.

طول آن برابر با عرض  سانتی متر و 10ا ت 8چوبی صاف و مستطیلی به قطر  چوب هاف

دار فرش تعیین می شود که در روش سنتی مورد استفاده قرار می گرفت. به 

ی زیر و رو در پودکشی و گره زدن در حین بافت دن تارهامجزا نمومنظور 

 کاربرد دارد.

به دلیل عدم استفاده در فرش های 

 نیمه صنعتی؛ دیگر کاربرد ندارد.

شه ها در روش سنتی بر روی کاغذ های شطرنجی با دست ترسیم می شد؛ قن انواع نقشه

یت های ، با کیفای مختلفاما با توسعه استفاده از رایانه ها و نرم افزار ه

چاپ می شدند. با  1385متفاوت با چاپگرهای رنگی در ابعاد گوناگون تا سال 

اویر نبود و صتصنعتی دیگر نیاز به چاپ نقشه به صورت ورود فرش های نیمه 

و به صورت اعداد ریاضی چاپ می   4Aنقشه های جدید بر روی کاغذهای 

طرح و  قیمت نقشه ها با توجه به نوع

برای چاپ  ات کاغذی کهعداد صفحت

استفاده می شوند متفاوت هست. هر 

چه تعداد رج های فرش بیشتر باشد 

تعداد برگ کاغذ بیشتری مورد استفاده 
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قیمت نقشه نیز باالتر می  قرار گرفته و شوند. 

 رود. 

چاقوی فلزی و تیزی است که در بافت فرش به روش سنتی مورد استفاده قرار  کارد

 ت. می گرف

عدم استفاده در فرش های لیل به د

 نیمه صنعتی؛ دیگر کاربرد ندارد.

قالب برای گره زدن و پاره کردن نخ در حین بافت استفاده می شود. در روش  قالب

کارد برای پاره کردن نخ استفاده می کردند و کار گره با دست انجام  زسنتی ا

سر آن برای  را که ازله قالب می شد، اما به دلیل اثرات منفی گره با دست؛ وسی

برداشتن تارهای چله و گره زدن و از قسمت زیرین برای پاره کردن نخ استفاده 

 کار گرفته شد. می شود، به 

ه آن از زاقیمت قالب بسته به اند

ریال متفاوت  150000تا  90000

است و معموالً از شهر های همدان و 

تبریز به ناحیه سنقر می آورند. البته 

ت باالتری داشته ریز کیفیب های تبقال

 و مشتری بیشتری دارند.

دفعه را به نام های مختلف در ناحیه می شناسند، به آن کرکیت و دفعتین نیز  دفعه

فرش به منظور محکم کردن پودها و گره ها از آن استفاده  می گویند. در بافت

 .می گیرد نعتی مورد استفاده قرارمی شود. در هر دو روش سنتی و نیمه ص

 ریال 300000

شانه برای صاف و تمیز کردن بافت در روش سنتی بعد از پودکشی و مرحله  شانه

تی مورد استفاده قیچی زدن استفاده می شود. البته شانه نیز در روش بافت سن

 قرار می گرفت و به نام قشو نیز در ناحیه سنقر شناخته شده بود. 

 یعدم استفاده در فرش ها لیبه دل

 .کاربرد ندارد گرید ؛یصنعت مهین

وسیله ای فلزی است که یک سر آن قالب دارد و سر دیگر سوراخی در مرکز  سیخ پودکشی

 50بازار موجود است. البته  سانتی متری در 100و  50آن هست و به ابعاد 

سانتی متری کاربرد بیشتری دارد. به منظور پودکشی، گلیم بافی و پرچم زنی 

 د. ربرد داری فرش کانتهاابتدا و ا

 ریال 400000ا ت 200000

شیلنگ در فرش بافی به روش سنتی کاربرد نداشته است؛ اما در روش نیمه  شیلنگ

دستگاه؛ کار چوب های گرد و هاف را صنعتی و در دارهای چله کشی شده با 

انجام می دهد زیرا در دارهای قالی نیمه صنعتی چوب های گرد و هاف را 

 ند. حذف نموده ا

ه انواع اندازه دار فرش قیمت ه ببست

است؛ اما معموالً از آن متفاوت 

 شیلنگ های سفید استفاده می گردد. 

برای کوتاه کردن طول گره ها بعد قیچی اندازه ها و مدل های مختلفی دارد و  قیچی

زدن استفاده می گردد. قیچی در روش سنتی کاربرد داشته است و در از شانه 

 ندارد.  ی کاربردیمه صنعتروش بافت ن

 یرش هاعدم استفاده در ف لیبه دل

 کاربرد ندارد. گرید ؛یصنعت مهین

درست فرش  در بافت سنتی برای این که بافنده از مرتب بودن و پودکشی آئینه

ستفاده می کرد. در روش نیمه آگاهی یابد، برای مشاهده پشت بافت از آئینه ا

  صنعتی دیگر نیازی به آن نیست. 

 یعدم استفاده در فرش ها لیبه دل

 کاربرد ندارد. گرید ؛یصنعت مهین

نخ ابریشم در دو حالت مورد استفاده قرار می گیرد: چله کشی و بافت. استفاده  نخ ابريشم

از ابریشم در فرش دستباف به منظور باال بردن قیمت کار است. در فرش هایی 

ابریشم در بافت ی بیشتر ی زیرپایدر ناحیه سنقر بافته می شوند در فرش هاکه 

ر چله و همچنین چند رنگ از استفاده می شود، اما در تابلو فرش ها ابریشم د

 .کنند یمخاب انت شمیابربافت را نیز به منظور زیبایی در کار؛ 

 الیر22000000 ییلویک

استفاده نخ پنبه ای برای چله کشی، و به عنوان پود در کار تولید فرش دستباف  نخ پنبه ای

 می شود.

 ریال 1000000تا  700000کیلویی 

صورت سفید و رنگی در بازار به فروش می رسانند و پشم را معموالً به  انواع پشم

استفاده می شود. پشم مرینوس مرغوبیت بیشتری معموالً در کار بافت از آن 

شتر ده می گردد. کرک در فرش های زیرپایی بیدارد و بیشتر در تابلوفرش استفا

ردد. پشم گوسفند ناحیه یا همان خامه معموالً در فرش زیرپایی اده می گاستف

 ستفاده شده و به روش سنتی بافته می شود. ا

 قیمت انواع پشم بسته به نوع و رنگ

 آن ها متفاوت است. قیمت پشم سفید

بیشتر از پشم رنگی است. پشم سفید 

 700000ریال و پشم رنگی 1200000

 ی رسد. ریال به فروش م

 1399مآخذ: يافته های پژوهش، 
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برند. معموالً بسته به  یسود م تیفعال نیاز ا یاست که به نوع ییروهایعوامل و ن یفرش دستباف مستلزم همکار دیتول

سنقر عوامل  هیهستند. در ناح لیصنعت دخ -و هنر تیفعال نیدر ا یعوامل مختلف ه،یناح تیموقع نیبافت و همچننوع 

 است: 3 جدول حشربه  دیتول
 در ناحیه سنقر و نهادهای تولید فرش : عوامل3شماره  جدول

 نوع فعالیت عامل تولید

مازاد دستباف شناخته شده است. هر جایی که نیروی کار  نیروی کار به عنوان مهم ترین عامل در تولید فرش نیروی کار

دستباف صورت می  تولید فرش الً فعالیتدر دیگر بخش ها و فعالیت های اقتصادی وجود داشته باشد معمو

 گیرد. 

ور مستمر به ط 1375م جهاد گشاورزی شناخته می شود از سال اداره جهاد سازندگی سابق که هم اکنون با نا اداره جهاد کشاورزی

 اقدام نموده است.  به آموزش و تولید فرش دستباف در ناحیه

طح اشتغال و کاهش بیکاری اقدام به آموزش نیروی جوان از سباال بردن اشتغالی و این سازمان با هدف خود سازمان فنی و حرفه ای

 . در ناحیه را نموده است 1375سال 

ش دستباف ناحیه سنقر به روش سنتی یش تولید و گسترش صادرات فرشرکت فرش ناحیه با هدف افزا شرکت فرش ناحیه

با نقوشی غیر طرح هایی که ی زیرپایی ا و فرش هافعالیت دارد و از فرش های نیمه صنعتی و تابلو فرش ه

 در جهان با برند سنقر شناخته شده هستند، حمایت نمی کند. 

ت های خصوصی تولید شرک

 فرش

دو نوع روش سنتی و روش نیمه صنعتی ش با هدف کسب سود در هر شرکت های خصوصی تولید فر

 . نعتی هستندفعالیت دارند. البته بیشتر عالقمند به فرش های نیمه ص

وط به این اداره در جهت ثبت شرکت های تولید فرش دستباف و اقدامات اداری آن و همچنین ثبت آمار مرب اداره صنعت، معدن و تجارت

 کنندگان فعالیت دارد. بافندگان و تولید 

بافت، خرید الزم برای ه ملزومات فعالیت گسترده خود را در زمینه آموزش، تولید، تهی 1368این بنیاد از سال  بنیاد مستضعفان

 مچنین صادرات فرش دستباف فعالیت دارد. فرش های بافته شده بافندگان روستایی و ه

و صنايع  اداره میراث فرهنگی

 دستی

فظ ارزش ها و میراث کهن سرزمینی، اقدام به ثبت طرح ها و نقشه های بافته شده در با هدف ح این اداره

 ناحیه سنقر نموده است.  فرش دستبافهانی برای ناحیه و تهیه برندهای ج

باف، اقدامات و تبلیغات شرکت های مختلف بیمه به منظور تشویق بافندگان به فعالیت تولید فرش دست شرکت های بیمه

 دگان و دارهای قالی آن ها نموده اند.مختلفی در جهت بیمه بافن

 1399خذ: يافته های پژوهش، ما

ی میدانی؛ آمار دقیقی از تعداد شرکت های تولید فرش دستباف وجود پژوهش ها ام گرفته وبر اساس مطالعات انج

ی ثبت شده، شرکت تعاونی فعال صنعت 22استان کرمانشاه؛ از  1398ندارد، بر اساس آمار رسمی، در سالنامه آماری 

انی در سطح طالعات مید، اما با م(4جدول )الیت دارندشرکت در زمینه تولید فرش دستباف در ناحیه سنقر فع 6تعداد 

شرکت در زمینه تولید فرش دستباف فعالیت داشتند؛ در طی مصاحبه های انجام گرفته با  16شهر سنقر و روستاها، 

اعضاء شرکت های تولید فرش دستباف و بافندگان مشخص شد؛ که دلیل این اختالف آماری؛ برخی از مسئولین و 

 دها با سازمان های مربوطه است. یم قراردات ها و تنظروند اداری ثبت شرک مشکالت در

 های تعاونی فعال صنعتی و فرش دستباف در ناحیه سنقر: مشخصات عمومی شرکت4شماره  جدول

 میلیون ريال()سرمايه شاغالن اعضاء تعداد 

 5463 128 161 22 شرکت های تعاونی فعال صنعتی

 47 81 42 6 تعاونی فعال فرش دستبافشرکت های 

 1398امه آماری استان کرمانشاه، سالنخذ: ما
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در مطالعات میدانی صورت گرفته، شرکت های تولید فرش دستباف، به دالیل گوناگون: فرار از مالیات، بحث بیمه 

و بافندگان، رقابت با سایر شرکت ها و ... اطالعات خود را محرمانه دانسته و در مصاحبه ها شرط احتیاط را اعضاء 

مشخصات تعدادی از دارهای فرش دستباف ذکر شده است. همان گونه که در جدول  5در جدول  یت می نمودند،رعا

ه دیگر اقالم و تولیدات در بازار افزایش نسبت ب 1399تا  1397مشاهده می شود؛ مزد بافت فرش در طی سال های 

 قابل توجهی نداشته است.
 1399ا ت 1397ی اهاف طی سالدستبهای فرشتولید  : برخی مشخصات5 شماره جدول

 تعداد گره رج()تعداد الی تعداد رنگ ريال()1397دستمزد سال  ريال()1399دستمزد سال 

2800000 2000000 80 320 250 

6800000 5000000 120 350 530 

7600000 5000000 145 410 660 

19000000 15200000 70 540 740 

17400000 14000000 144 505 750 

18300000 14500000 144 520 750 

22000000 17000000 144 560 800 

 1399های پژوهش، خذ: يافتهما

و همچنین رعایت نکات امنیتی و احترام در روند مطالعات میدانی ناحیه سنقر، با حضور در شرکت های تولید فرش 

نفر را نیز  53دان و نفر را مر 12اد ، که از این تعدبافندگان فرش مصاحبه انجام گردید نفر از 65به حقوق اجتماعی، با 

ارائه شده است. بنابر وضعیت فرهنگی ناحیه سنقر. بیشتر کار بافت ، 5می دادند. نتایج پژوهش در جدول زنان تشکیل 

د نیاز، انند: حمل و نقل، تأمین لوازم موررا زنان انجام می دهند و مردان معموالً در کارهای جانبی تولید فرش مفرش 

 . فعالیت دارندشی و گردبافی و ... های سنتی؛ چله کدر فرش 
 مصاحبه با بافندگان فرش دستباف در ناحیه سنقرحاصل از نتايج برخی : 6 شماره جدول

 نفر()هتعداد بافند  ابعاد

 48 ساکن در شهر وضعیت سکونت

 17 ساکن در روستا

 42 دیپلم تحصیالت

 23 دارای مدرک دانشگاهی

 19 ردمج وضعیت تأهل

 46 متأهل

 41 شخصی نوع مسکن

 24 استیجاری

 53 زن جنسیت

 12 مرد

 23 کسب درآمد شخصی و استقالل مالی انگیزه بافت فرش

 30 ن مخارج زندگیکمک به خانواده در تأمی

 7 تفریح و عالقه به کار هنری فرش بافی

 5 یه پزشک(بنابر توص)مشکالت روانشناسی و عاطفی

 1399های پژوهش، هيافتخذ: ما
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 17 مشخصات آن ها ذکر شد 5بافنده ای که در جدول  65تولید فرش دستباف؛ در بازدیدهای میدانی از شرکت های 

را بیان می کند. مالحظه می سکونتگاه روستایی  17مشخصات  6جدول اجعه کرده بودند. نفر از روستاهای ناحیه مر

کیلومتر  44تا  3از  ،و بافت فرش طی نموده اند قالی ان برای دریافت دارتی که مراجعه کنندگشود که بعد مساف

 ت گرفته است. مجموعه روستایی، در رده های جمعیتی مختلف مراجعات صور 8متفاوت است. همچنین از هر 

 بحث و تحلیل 

به آنها، بعد  اختنپرد یمؤثر برا یاتهاسیس نیو تدو ینیتوسعه سرزم یدیدرک مسائل کل یبرا روستاو  شهرروابط 

 یشهر تیشود که هم به نفع جمع تیتقو یبه گونه ا روابط روستایی و شهری دیبا. آورد یرا به وجود م یقابل توجه

طی دهه های اخیر به دلیل تغییرات در روابط و مناسبات ما بین (. 8، 2002استید،  داوودی و)باشد ییو هم روستا

اقتصادی این جوامع نیز دگرگونی هایی پدیدار گشته است. در  -اجتماعیکرد کار در روابط سنتی شهرها و روستاها

د فرش دستباف بر پایه اقتصادی تولی -این پژوهش روابط و مناسبات روستا و شهر در ارتباط با کارکرد اجتماعی

بر همین  ست.ته اکنکاش قرار گرفدر ناحیه سنقر مورد  1399تا  1365تئوری سرمایه داری بهره بری طی سال های 

اساس روابط و مناسبات روستا و شهر در ناحیه در دو مرحله تولید فرش به صورت سنتی و نیمه صنعتی به تفکیک 

 مورد تحلیل قرار می گیرد:

 وستا و شهر در تولید فرش دستباف به صورت سنتیو مناسبات رالف: روابط 

ین مختلف، انسان را  برآن داشت تا با اندیشه، فکر و نبوغ عناوبا  از به زیراندازاز آغاز زندگی بر گستره زمین خاکی، نی

ید فرش با ابزار خود از محیط زیست در جهت رفع نیاز، آسایش و رفاه جسمانی بهره گیرد. در طی سالیان متمادی تول

وای و ه آب)افیایی خاص خودساده و ابتدایی در دسترس صورت گرفته است. در ناحیه سنقر با توجه به موقعیت جغر

خنک و کوهستانی( و دامداری هم پای تولیدات کشاورزی، جوامع انسانی ساکن در سکونتگاه های روستایی و شهری 

نموده است. با توجه به نوع روابط حاکم بر سکونتگاه های روستایی و را تشویق به روی آوری به تولید صنایع دستی 

اکنان روستاها همواره در فصول پاییز و زمستان به تولید ی، ساورزخص برای کار کششهری در ناحیه سنقر و فصل مش

در شهر سنقر بنابر فرش اشتغال داشته و در فصل بهار و تابستان در مزارع و باغ ها به کار کشاورزی پرداخته اند. اما 

ات طالعاز مت. نتایج حاصل نوع فعالیت اقتصادی حاکم، در تمام فصول سال کار تولید فرش صورت می گرفته اس

است. در روش سنتی تولید فرش،  1388تا  1365میدانی بیانگر تولید گسترده فرش به روش سنتی طی سال های 

ای سنتی که بر روی کاغذهای شطرنجی طراحی می شد کار بافت با بافنده نیاز به سواد نداشته و با توجه به نقشه ه

کار تولید فرش را از کودکی آموزش می دیدند. وثی مور فندگان به صورتدست و چاقوی ساده صورت می گرفت. با

ی بنیاد مستضعفان با هدف محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در نواحی محروم؛ در ناحیه سنقر برنامه ها 1368از سال 

د ستباف، پیش خریمختلفی در زمینه تولید فرش دستباف انجام داد: با اعطای وام به منظور خرید ابزار تولید فرش د

ی نیمه بافته، تهیه ابزار و مواد مورد نیاز بافت فرش، آموزش محرومان و نیازمندان و تشویق آنها به بافت ش هافر

اداره )سازمان جهاد سازندگی سابق 1375. اقدام نمود. سال فرش، صادرات فرش دستباف در بازارهای جهانی و ..

ای ناحیه سنقر به صورت رایگان و به منظور ستاهو رودستباف در شهر جهاد کشاورزی( به آموزش و تولید فرش 

خوداشتغالی جوامع محروم اقدام نمود. در همان سال ها و به منظور حمایت و اشتغال زنان؛ سازمان فنی و حرفه ای 

جهت جذب  ز اقدام به آموزش رایگان بافت فرش نموده و با برگزاری آزمون و اعطای گواهی مهارت فرش بافی درنی

با  1380دن زنان به بافت فرش به روش سنتی گام مهمی در تحول تولید فرش ناحیه برداشت. از سال نمو قمندو عال

های رایگان تولید فرش در سکونتگاه های توجه به تغییر در برنامه های دولت و تحول بخش خصوصی، آموزش 

لید فرش واگذار شد. با ی توخصوصآموزشگاه های  شهری و روستایی حذف شده و تمامی آموزش ها به شرکت ها و

روی کار آمدن بخش خصوصی روند تولید فرش دستباف به روش سنتی کمرنگ شده و بافت فرش به صورت نیمه 
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وستا و شهر در تولید سنتی فرش ذکر این نکته الزم است؛ که تمامی تولیدات صنعتی رونق گرفت. در مبحث روابط ر

ه وسیله دالالن به مراکز بزرگ شهری در کرمانشاه، همدان، سنندج، یه بناح روستایی و شهریفرش در سکونتگاه های 

صل از بافت و فروش اصفهان، تبریز و تهران راه می یافت. بافندگان مزد اندکی دریافت می کردند و بیشتر سود حا

تی در ش سنه روند تولید فرش بفرش به مالکان و دالالن تعلق می گرفت. هرچند هنوز هم به صورت محدود این رو

فرش دستباف در حال حاضر  تولیدبعضی سکونتگاه های روستایی و خانوارهای محروم شهری مشاهده می شود، ولی 

 ی گردد.  دچار تحول شده و به صورت نیمه صنعتی تولید م

  ب: روابط و مناسبات روستا و شهر در تولید فرش دستباف به صورت نیمه صنعتی

از یک سو طراحی و برنامه ریزی د فرش نیز دچار دگرگونی هایی گردید. ختلف، تولیدر علوم م و پیشرفتبا تحول 

ها و طرح های با توسعه نقشه و از دیگر سو  هتولید نیاز به سطح تحصیالت دانشگاهی و آموزش عالی را بیشتر کرد

این روند  فزایش داده است.و دانشگاهی را الم داقل دیپبافندگان با سطح تحصیالت ح نیازکامپیوتری کار تولید فرش 

زمینه ای شد تا شرکت های تولید کننده فرش دستباف بتوانند سود سرشاری را نصیب خود سازند به گونه ای که هم 

دارهای فرش به صورت دستمزدی  ی ن هزینه ای دریافت کنند و هم بعد از آموزش با اجارهدر امر آموزش به بافندگا

ترش روابط و مناسبات بین روستا و شهر در دو بعد درون یمه صنعتی موجب گسببرند. روش بافت ن مضائفره به

با شرکت های تولید کننده ، در بعد درون ناحیه ای بافندگان روستایی با مراجعه شده استناحیه ای و فرا ناحیه ای 

و خرید مایحتاج در دستمزد  بافت فرش با دریافتنموده و بعد از اتمام کار  بزار فرش بافیفرش اقدام به اجاره دار و ا

 سطح شهر سود حاصله را به شهرها باز می گردانند. 

 
 1399 ،های پژوهشمأخذ: يافته ،سنقر هیو عرضۀ فرش در ناح دیند تولدر رو يیروستا -ی: روابط شهر2نمودار شماره 

ست. تأمین مواد اولیه یافته اکشورهای دیگر گسترش ات با سایر استان ها و حتی در بعد فراناحیه ای روابط و مناسب

تولید فرش و همچنین بازاری برای فروش محصوالت، شرکت های تولیدکننده فرش دستباف را مجبور به ارتباط با 

ز از استان های مورد نیا« ابریشم»نموده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته بیشتر  استان ها و کشورهای دیگر

الی و مازندران تأمین می گردد و مابقی آن از کشورهای: آلمان، چین، اسان شمان رضوی، گلستان، خرگیالن، خراس

مورد نیاز « پشم»ایتالیا انجام می شود. هندوستان، امارات متحده عربی، ژاپن، ازبکستان، ویتنام، برزیل، اسپانیا، فرانسه و 

ورهای آلمان، زالندنو، استرالیا، ن از کشو اصفهان و مابقی آ قم، خراسان رضوی، مازندران از استان های یزد، گیالن،
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نیز از استان های خراسان رضوی، فارس و «  پنبه»پاکستان، چین، ترکیه، تایوان، ترکمنستان و اروگوئه تأمین می گردد. 

ن های: یدکننده فرش دستباف با استالستان و کمبود آن از کشور ترکیه تهیه می شود. روابط شرکت های تولگ

یز(، اصفهان، کردستان، کرمانشاه و همدان به صورت مستقیم و ارتباط پیچیده با شهر تهران تبر)قیآذربایجان شر

ترسیمی از روابط و مناسبات  2ت. تصویر موجب شکل گیری روابط و مناسبات در سطح برون ناحیه ای گردیده اس

منفصل نشان دهنده جریان . خطوط ای در سطح کشور است ر از بعد درون و برون ناحیهروستا و شهر در ناحیه سنق

 فرش دستباف( است.  )شدهمواد اولیه تولید و خطوط متصل نمایانگر جریان محصول نهایی تولید 

بازارهای جهانی همواره و تجارت با وجه به روابط و مناسبات فراناحیه ای روند تولید فرش دستباف در ناحیه با ت

هش نسبی تولید فرش، طی دو دوره بافت فرش به کاجام گرفته نمایانگر ه است. بررسی های اندستخوش تغییرات بود

است. دالیل  1399تا پایان سال  1398صورت سنتی و نیمه صنعتی، در ناحیه مورد مطالعه، باالخص در طی سال های 

الالن بازار ی تولیدی و همچنین دوسط بافندگان، مسئولین و اعضاء در شرکت هامتفاوتی که برای این کاهش تولید، ت

 شده است، که در ادامه ارائه می گردد:ح فرش مطر

 یکنواختی در طرح ها و بافت های فرش و عدم تنوع در طرح ها؛ -

 ت فرش دستباف؛ام وکیفیدن هزینه فرش تمام شده بدون تأثیر در دواستفاده از ابریشم در چله کشی و باال بر -

و استفاده و جایگزین کردن محصوالت متنوع از تبافت، و استفاده از فرش دستغییر سلیقه جهانی در خرید  -

 کشورهای دیگر؛

هندوستان،  قیمت باالی فرش دستباف ایران نسبت به کشورهای دیگر از جمله: چین، پاکستان، نپال، افغانستان، -

دالیل ت؛ اما در ایران به یمت مواد اولیه و دستمزد بافندگان ثابت اسدر این کشورها ق)،مصر، ترکیه و ...

اد اولیه؛ هزینه تمام شده فرش متغیر و بیشتر از کشورهای رقیب صادر کننده فرش می مونوسانات قیمت 

 شود(؛ 

 بازارها در نمایشگاه های جهانی؛عدم هماهنگی عوامل و مسئولین تولید فرش دستباف با  -

 رات فرش دستباف؛ن و بالطبع کاهش صادت گرفته در بازارهای جهانی بر اقتصاد ایراتحریم های صور -

ریال در  3500000قیمت ابریشم از کیلویی  )افزایش قیمت دالر و به تبع آن افزایش قیمت مواد خام وارداتی -

 افزایش یافته است(؛ 1399ریال در سال 22000000به کیلویی  1397سال 

 نا( در جهان؛ و تبعات ناشی از آن؛کرو)19بیماری کووید  -

ریال در سال  350000مزد هر کارگر زراعی در روز از )افت فرشسبت به مزد بگران زراعی نمزد کارافزایش  -

 افزایش داشت(؛ 1399هزار ریال در سال  1500000ریال تا  1000000به  1397

مداوم و رسیدگی به بچه ها در منزل، ، و نیاز حضور 19کووید وزان در اثر بیماری آموزش مجازی دانش آم -

 ؛ندگان اعالم شده استدالیل مهم کاهش باف یکی از

افزایش تولیدات صنایع دیگر در ناحیه؛ مانند: تولید پوشاک، تولیدات ساختمانی و ...  و جذب نیروی کار در  -

 این صنایع؛

داشتن سواد حداقل در سطح دیپلم برای تی؛ و نیاز به یوه سنتی به شیوه نیمه صنعتغییرات نوع بافت فرش از ش -

 مه صنعتی.بافت نی

 گیریجهو نتیبندی  جمع

سرمایه »تئوری  مبنایمطالعه حاضر بر اساس نمونه موردی ناحیه سنقر در باره روابط و مناسبات روستا و شهر بر 

نشان می دهد که نه پژوهش پرداخته است. نتایج  ستبافولید فرش داقتصادی ت -اجتماعی  در بعد «داری بهره بری

نیز با وجود ارتباطات گسترده در نظام جهانی،  و متوسط ری کوچکه، سکونتگاه های شهروستاهای ناحیه بلک تنها
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است. طبق  در روابط روستا و شهر حاکم« سرمایه داری بهره بری»همواره روابط و مناسبات نابرابر وجود داشته و نظام 

رش دستباف کسب و کار تولید ف با دستمزد کمتر وجود داشته باشد،« نیروی کار»های پژوهش در جوامعی که  یافته

اقتصادی با ساختاری سلسله مراتبی در تولید فرش  -شهر سنقر در چارچوب کارکرد اجتماعی تری دارد.رونق بیش

در روابط روستا و شهر در سطح ملی و فراملی نواحی روستایی  دستباف؛ به عنوان واسطه و پل ارتباطی کالنشهرها با

های بزرگ ی روستایی، زیر نفوذ و سیطره شهرسبت به سکونتگاه هادر حالت سلطه جو ن نقش بارزی را ایفا می کند و

در مطالعات صورت گرفته مشخص شد تولید رهای بزرگ و کالنشهرها می شود. باعث تقویت توان اقتصادی شه

مبتنی بر ه ک ؛تولید و به بازار عرضه می شود. در روش اول روشبه دو  1399تا  1365 تباف بین سالهایفرش دس

هر بافنده بسته به توان مالی و اقتصادی خود محصول تولید شده را به بازار شهر به بهای  است،ی بافت روش سنت

حت تسلط شرکت های نیمه صنعتی و ت تولید و عرضه فرش دستباف به صورت ؛ناچیز عرضه می کند. در روش دوم

نقر در دستباف در ناحیه س شرکت های خصوصی فرشولیدکننده فرش انجام می شود. صاحبان و مالکان اصلی ت

تهران، تبریز، سنندج و کرمانشاه ساکن بوده و به نوعی صاحبان غائب از محل تولید محسوب می شوند.  شهرهای

اقتصادی تولید فرش دستباف به عنوان یکی از مهم  – کارکرد اجتماعی مبنای این پژوهش بر اساس خصوصیات و

بین  )درون ناحیه ای نابرابر روستا و شهر هم در بعداحیه حاکمیت روابط د و معیشت ساکنان نترین منابع کسب درآم

تجارت در  روستاها با شهرهای ناحیه و همچنین روستا با روستا و شهر با شهر( و هم بعد فرا ناحیه ای و حتی

لعات صورت در چارچوب مطا دهد.نشان می را « سرمایه داری بهره بری»بر مبنای حاکمیت نظام  رهای جهانی بازا

 ه پیشنهادات زیر در جهت تحول و توسعه ناحیه ارائه می گردد:گرفت

 پشم( با توجه به توان طبیعی و جغرافیایی ناحیه؛)ایجاد کارگاه های تولید مواد اولیه -

 مناسب برای بافندگان و حمایت از تولیدات در مقیاس کوچک در سطح خانوار؛ای بیمه هایجاد  -

ی مدرن از طریق آموزش های برنامه ریزی شده در سازمان های فنی و می با فناوری هاو پیوند دانش بوعه توس

 .های مرتبطر سازمان ای، اداره جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی، و دیگحرفه
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