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 عوامل موثر در انتخاب مفروش مناسب

 2اخترالسادات موسوی، 7دکتر حسن خاتمی

 

 چکیده

کاربرد فرش دستبافت در جوامع امروزی با پیییدگی ها و عوامل گوناگونی اجین گشته است. جدای از مسائل مربوط به چگونگی 

تولید و فرآیندهای آن، آنیه که نیاز ضروری تولید کنندگان و همینین صادر کنندگان این هنر صنعت ملی می باشد وباید بیش از 

دیگر به آن پرداخته شود، بازشناسی خریداران و اطلاع از ظرایف دخیل در ترجی  دادن فرش ایرانی به دیگر کالاهای در اختیار  نکات

)و ای بسا با امکانات پرداختی، تعویض و پس از فروش بیشتر( از سایر نقاط دیگر دنیاست. متولیان امر فرش نیز باید به چگونگی 

و در جهت شناخت بیشتر و ارائه آن به عوامل تولیدآنها را مجهز نمایند. اساتید دست اندرکار نیز با ارائه عوامل دخیل آگاهی یافته 

راه حلهای کاربردی دانشجویان خود را مسل  به علوم روز نموده آنها را در راه ارتقای این هنر صنعت راهنما باشند. این سطور برای 

ی هدف و تولید و یا حتی ارسال محموله های مناسب نگاشته شده است که در همینجا از آشنایی هرچه بیشتر برای شناخت بازارها

کلیه کسانی که در به ثمر رسانیدن این تحقیق اینجانب را یاری نموده و با نکات ارزشمند خود راهنمایی کرده اند تقدیر و تشکر می 

 نمایم.

 واژگان کلیدی

 رنگها، طبقات اجتماعی، شرایط اقلیمی.    فرش، دکوراسیون داخلی، فرهنگ ، اعتقادات،
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 مقدمه

 برای ورود به بحث باید به یک سوال اساسی در مورد کاربرد فرش در دکوراسیون داخلی پاسخ گفت؟    

 چه مقولاتی را برای ارائه یک فرش مناسب )جدای از نوع دکوراسیون ( باید در نظر گرفتو    

ابعاد وخصوصیات ظاهری وفیزیکی )مانند ریشه  مواد اولیه، رنگ آمیزی، ونقشه،یک فرش مجموعه هایی از طرح     

ل نوع دکوراسیون داخهارمونی با در برمی گیرد که هر کدام به تنهایی نقش بسیار تعیین کننده ایی در  را طول وپرز(

 ایفاد می نمایند.

هر کدام برای شرایط متفاوت وارائه بهترین  اما قبل از پرداختن به عوامل تشکیل دهنده فرش وبررسی خصوصیات    

بهتر است مقولات کلی تری را که موجب شناخت بیشتر از دکور واستفاده کنندگان  زیرانداز جهت دکوراسیون مورد نظر،

 نهایی است مورد توجه قرار دهیم.

 فرهنگ -7

 شاید بجرأت بتوان اولین عامل تعیین کننده را فرهنگ استفاده کننده دانست.    

با یکدیگر  ۰۰۰۰ایی  وآفریقایی ویناگفته پیداست که فرهنگ وجامعه اروپایی )ودر نگاه بعدی ملیتهای مختلف(،وآس    

سلایق وعلایق یک گروه از افراد  تفاوتهای بسیاری را دارا می باشند. البته اگر فرهنگ را مجموعه ایی از آداب ورسوم،

انند خاور میانه افرادی باشند که فرهنگ اروپایی بر آنها حاکم باشد ودر بدانیم پس ممکن است در یک جامعه آسیایی م

دکوراسیون  در دل صحرای سوزان عربستان تمایل به خانه ایی شبه فرانسوی داشته باشد که مایل است مانند آنها

 داخلی از زیرانداز هم استفاده نماید.

از چند جانب نورافشانی شده )مانند فرانسوی ها( فرشی  که ی وسرسراییاگر بخواهیم برای خانه ایی با پنجره های بلند وسرتا سر

 مناسب عرضه کنیم .مسلمأ با خانه های کوچک ژاپنی وچینی تفاوت فاحش خواهد داشت.

 شاید بکار بردن مفهوم کلی فرهنگ اروپایی گویای منظور مورد نظر نباشد وتنها در تعارض با آسیایی وآفریقایی جایگاه داشته    

کشورهای اروپایی ویا آسیایی هر کدام به نوبه خود از ویژگی های اقلیمی وسرزمین ویژه ای برخوردار هستند هر  اًمسلم ا،امّ باشد.

وحتی در ، به جنبه های اقتصادی وسیاسی مربوط می گردد 333و  EC اروپایی چند اتحادیه هایی مانند کشورهای مشترک المنافع،

از نظر سلیقه  یزن انگلستان تشکیل یافته است ایرلند شمالی و اسکاتلند، کبیر( که از مجموع کشورهای ولز، نیایاکشور انگلستان )بریت
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شناخت آنها وتوجه خاص به آداب ورسوم هر یک از ضروریات انکار که وعلایق اجتماعی دارای مرزهای شناخته شده ایی هستند 

 الاهای مورد نظر واستفاده آن در دکوراسیون می باشد.ناپذیر در پاسخگویی واقعی به نیاز خریداران ک

در این مقال پرداختن به تک تک ابعاد یک فرهنگ مجالی ندارد اما برای روشن شدن وتقریب اذهان بهتر است به تعدادی از آنها 

 اشاره کرد.

ده جامعه شناسی سوربن را از زمان تحصیل خود در فرانسه نقل می کند که در دانشکداستانی دکتر علی شریعتی     

از طرف یک شرکت سازنده ماشینهای گرانقیمت ” به یک جامعه شناس علاقمند نیازمندیم“ آگهی استخدامی مبنی بر 

ه مراجعه نقشدر در  یک شرکت صنعتی چگونه به یک جامعه شناس نیازمند است؟ که تعجب می نمائید و برمی خورد

بخوبی ماشینهای ساخت این کارخانه بفروش می رود مشخص که هایی را د که بر روی آن محل نایی را نشان می ده

وبعنوان یک کیس )موضوع( موفقیت ؛ شده همچنین محلهایی که خریداری ندارد با رنگی متفاوت نمایش داده شده است

ی ین گرانقیمتآمیز اعلام می شود که در قلب آفریقا آنجایی که هنوز جاده ایی بطور هموار موجود نیست کارمند ما ماش

حتی جاده ایی را بطول چند کیلومتر به دور قبیله ایجاد  .ها وزه های طلا به رئیس قبیله ایی فروخته استگیررا با دست

ی خارج از مرکز برای دادن فنموده وچون رانندگی هم بلد نیستند یک راننده ویک مکانیک تمام وقت با حقوق مک

دانیم  اما ما نمی رئیس قبیله با این وسیله یک دور  به اطراف قبیله خود می زند.سرویس بکار گرفته شده اند که هر روز 

رحی ط چرا این نقاط مشخص از ما خرید نمی کنند واین کار ما نیست بلکه یک جامعه شناس می تواند بگوید چه رنگی،

 وخصوصیاتی مورد نظرشان هست تا ما همانگونه تولید کنیم .

باورها واعتقادات آنها )مسیحیت وشاخه های آن که هر کدام منشاء یک طرز فکر  قوم،باری خصوصیات فرهنگی یک 

نوع زندگی )دسته بندی های اجتماعی  رنگهای مورد علایق ومرسوم ویا غالب در آداب ورسوم، ،ودیدگاه به اشیاء است(

ی سنن وروش خاص  زندگی یا طبقات اجتماعی که تعیین کننده بسیاری از خصوصیات اجتماعی وحتی فرهنگی ودارا

موادی که از نظر افراد  نوع تغذیه، روابط اجتماعی وخانوادگی، محل زندگی وشرایط اقلیمی وآب وهوایی،  ،د(نمی باش

آن جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است، ونهایتأ ساختمانهای مورد استفاده مواردی هستند که باید به تفکیک ودر 

قضاوتهای سیاسی ومرسوم مورد محاقه قرار گیرد تا ترسیمی کلی از جامعه مورد نظر را بتوان کمال دقت وخالی از 

 ترسیم کرد وبا آشنایی از حالات و وضعیت استفاده کننده به انشاء نوع طرح ورنگبندی آن پرداخت.
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 اعتقادات  -۲

 بصورت باور در آمده است را شامل می گردد.سلایق شخصی که در اثر القاعات  مشترکات اجتماعی، تفکرات سیاسی، مذاهب،    

 براستی مذاهب مختلف چه تاثیری در علایق فردی می گذارند؟    

 ستون، .فرض کنید طرح فرشی را برای یک مسیحی در ایرلند جنوبی، ایتالیا وامبالهم )با مذهب کاتولیک( می خواهید ارائه نمائید    

اما ستون با ویژگی خاصی که به یک کنگره ویا طاق بلند  رهای مذهبی این گروه می باشد.هر کدام نمادی از باو 333خورشید و ابر،

 است . ابر آنهم پهن ودر عین حال دایره وار بتصویر در آورنده بهشت، 333و کلیسا، روم متصل باشد که نمایانگر عظمت،بارگاه کبریایی

 مادرش ودارای هاله ایی از تقدس است.جایگاه عرش )مخصوصا با تخت پادشاهی ( محل استقرار مسی  و

ا برای یک یهودی امّ حال این طرح یا اجزاء غالب آن برای یک عرب ویا )با مذهب متفاوت( ویا آفریقایی بهی  وجه اینگونه نیست و

وهفت شاخه ضلعی  0همینین خطوط ضخیم در کنار واشکال سه ضلعی و منطبق بر اعتقادات وطرز فکر اوست.و  مطابقت دارد اًدقیق

 دارای معانی مشخصی می باشد که موجب جلب نظر وی خواهد شد.

 رنگها -۷

لذا  می بینیم که همراه گل وبلبل وتذهیب هستند. 333سبز سیر و قهوه ایی،  قرمز سیر )جگری( جلد قرآنی را اکبرأ عنابی،    

مورد علاقه  گروهی از جامعه  هستند ودر  333لنگ پ شیر، گورخر، آهو، گلهای باز داوودی وکوکب، باغ، طرحهایی با ویژگی جنگل،

یاد بهشت وباغ وبوستان )همان چیزهایی که خود را از آنها محروم می دانند ویا به  اًصورت پایگذاری بر روی مفروشات افراد را احیان

 ت می برند.شرایط اقلیمی( می اندازد واز استفاده آن لذّ –می بینند 

 333درختان سرو وکاج و گیاهان چسبنده، بیشتر پییک، اگر طرحی گل دارد کوچک، یی از رنگهای ملایم،اما بالعکس ،یک اروپا    

 مشعوف می گردد ومایل است اگر به دکورش می خورد از آن استفاده نماید.

 حنه های مشمعضیک اروپایی به داشتن یک روح لطیف تظاهر می نماید )هر چند فاصله بسیاری با آن دارد( اگر خبری دارای ص   

کننده است قبلأ به بینندگان تذکر داده می شود که افراد یکه دارای امراض قلبی هستند به این صحنه ها نگاه نکنند. لذا طرحی با 

 چشم بیننده را می آزارد چه رسد به اینکه آنرا زیر پای خود بیندازد، گلهای افشان و پر پی  وتاب وشلوغ بازمینه ایی لاکی روشن،

 یک عرب آنرا بخوبی تحمل می نماید ونشستن بر آنرا با دست کشیدن بر روی آن تحسین می نماید. ولی
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 طبقات اجتماعی  -۱

ان ج"در کشورهای مانند انگلستان که طبقات اجتماعی کاملأ تعریف شده هستند وجابه جایی افراد کمتر صورت میگیرد و    

 علایق فردی به وابستگی طبقات گره می خورد . ،بعنوان استبناء مطرح می شود "یجرم

بیشتر استقبال می کنند. )باید با دکوراسیون پذیرایی  33333تابلو مانند و طرحهای هندسی، ردها از رنگهای سنگین،طبقه مرفه لُ    

 ر در بیاید(.یا از چوب قهوه ایی است ویا رنگهای  سنگین واشرافی دارد جو اًوکتابخانه واتاق مطالعه اش که قالب

 درست است که به رنگ قرمز تمایل دارند )حزب کارگر( اما اصلأ خریداران مطمئنی برای فرشهای گرانقیمت نمی باشند، طبقه پائین،

 وباید زیراندازهایی با قیمت مناسب برای آنها طراحی نمود.

ه اند ) تفکرات سیاسی روز( برای تظاهر به انتصاب به سبزی گرائید الان به زردی وو بوده اند  "قرمز ته" اًطبقه متوسط که قبل    

 طبقات بالاتر اجتماعی به رنگ آبی متمایل شده اند.

سعی در فراهم کردن حداقل یک فرش جهت نشان دادن تغییر طبقه اجتماعی خود )بیشتر و  تابلوهای بافته شده از آثار اروپایی،    

  .فسهه های کتابخانه آن کرده است ( دارندقیاد دق کارخود که جدیدأ سعی در ازدر حال واتاق نشیمن ،ویا قالییه ایی در اتا

بوده اند وراههای تفاخر را نسل اندر نسل فراگرفته اند وبرای نشان  "آبیته"طبقه محافظه کاران ویا تکنوکراتها  که پشت در پشت 

نرهای دستی دیگر کشورها را بنمایش می گذارند واطراف خود را آثار تاریخی ای، ویا ه تابلوایی، دادن ارتباط با دنیای اطراف فرشی،

مانند سمساری در می آورند. نیازی به تاکید مجدد نیست که جوامع دیگر ویژگی خاص خودشانرا دارند که باید آنها را از یکدیگر 

 !.وارائه نسخۀ واحد برای کل اروپا فریب دادن خود است متمایز نمود،

 بود.در تبلیغی آمده     

Live football 

sleep football 

eat   football  

drink   Coca Cola! 
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     Persian Carpet  شما بیش از اینها ارزش دارید ،برروی پرنیان )عرش( قدم زنید“ حال اگر شعاری مطرح شود مبنی بر     

  و عمل خواهد داشتکنید چه عکس ال تصور می وصب  وظهر وشب روزی سه مرتبه در معرض دید قرار گیرد،

You   deserve     more! 

Step  on   empionear! 

    Persian     carpet. 

هر گروهی برای خود علایق شخصی خاصی دارند که توجه در عر صه محصولات مطابق آنها افزایش درخواست را در پی خواهد     

 داشت.

ان تولید فرش می باشد ومبالهایی متفاوت تنها برای تفکر بیشتر در موضوعات این مقاله جهت تنویر افکار علاقمندان ودست اندرکار    

نا یم فوتبال نام آشتمطروحه آورده می شوند. چون مبال فوتبال زده شده بد نیست عنوان نمایم که در شهر منیستر انگلستان دو 

طیف  وهستند واکبریت طرفداران آنها را د Manchester United ودومی قرمز    Manchester City وجود دارند که اولی آبی

اولی بخاطر ایجاد در درون شهر ودر سالهای قبلتر طرفداران انگلیسی دو آتیشه وسنتی را با خود دارد واین تیم  تشکیل می دهند.

ه دن دوباره بین وآمسفیدپوست بهره می برده است وشاید یکی از دلایل رفتن به دسته پائ اًحتی تا این اواخر از فوتبالیستهای کامل

ا طرفداران تیم دوم را مخلوطی از همه گروهها امّ ، تنها یکی از دلایل آن باشد لیگ حضور مستمر در قعر جدول اًدسته برتر وتقریب

دانستن این مطلب برای عرضه محصولات مورد علاقه )حتی فرش  بخصوص سیاهپوستان وخارجی های وطنی  تشکیل می دهند و

 بسیار حائز اهمیت است. (333دستباف ویا

ا انتصاب خود به گروهه زباید به این نکته توجه داشت که اکثر یت افراد در اروپا مخصوصأ افتخارات وارزشهای خود را ا    

لذا هر چه این عوامل شناخته شده تر باشند برنامه ریزی بر اساس  مذهب خود می گیرند و اًودستجات وقومیت ونژاد گاه

 ه تر خواهد بود.آن واقع بینان

 

 شرایط اقلیمی -۶

 وشرایط خاص اقلیمی یکی از مهمترین عوامل نوع درخواست می باشد در کشورهایی که بعلت سردی هوا بر روی میز غذا سر    

نیدن انرمی وزبری تاثیر بسزایی دارد نیازی به پوش ،شرنگ وبافت ونوع مفرو طرح، ،)پرز قالی(مقدار خواب زیرانداز می شود در ابعاد،

حتی باید اطراف با یک فاصله مشخص بدون مفروش باشد در حالیکه افراد با پای افزار می باشند مقدار  گوش تا گوش اتاق نیست،
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نوع زیرانداز را جدای )طرح ورنگ با آنیه که در داخل مورد استفاده قرار می گیرد متفاوت است  اًخواب باید به حداقل برسد. مطمئن

 .(وقدرت خرید استفاده کنندگان باید با تغییر ودگرگونی در نظر داشتاز عوامل فرهنگی 

 کلیه موارد مذکور برای مناطق گرمسیری ومتفاوت متغییر خواهد بود.

 ساختمان ومحل مورد نظر -0

عبور شرایط متفاوتی را ایجاد  لسراسرا ومح اتاق کار، اتاق پذیرایی، اتاق خواب، اتاق نشیمن، در یک منزل مسکونی،    

ا به دلایل بن ستم گرمایی می باشند.سیفاقد  اًدر انگلستان اتاقهای خواب در قسمت فوقانی منزل وحدود اًمثل .می نمایند

جهت گرم کردن محل خواب )رختخواب یا تخت خواب( در زمانهای  ۰۰۰مختلف از قبیل آداب وسنن وگران بودن انرژی و

( که بصورت محفظه ایی فلزی )مسی( با دسته ایی چوبی (Bed warmerمانند رختخواب گرم کن  یگذشته از وسایل

که از آتش شومینه ها تهیه می شد در آن قرار  ختهذغال سنگ ویا چوب نیم سو یبلند استفاده شده است که مقدار

شتند وپس از مراجعه برای خواب شک ولحاف برای مدتی می گذاتمی داده اند وقبل از رفتن به رختخواب آنرا در بین 

 بتدریج به کیسه های آب گرم وپتوی برقی تبدیل گشته است.و بعدها  گرم داشتند، اً کامل یمحل

صندلی ک یدو میز کنار تختخوابی وحد اکبر  صندلی عسلی، دکوراسیون اتاق خواب را تختخواب دو نفره )یا یک نفره( میز توالت،    

وبا توجه به کبرت اثاثیه وابعاد متوسط وکوچک اتاقها جای زیادی برای مفروشات نمی باشد  هند،را حتی گردان تشکیل می د

وکناره ویا مفروشات یک ذرعی ونهایتأ یک ذرع ونیمی بسیار مناسب خواهد بود. حال که ابعاد را یافته ایم خصوصیات دیگر را 

 م گذاشتن بر سط  مفروش بدون پای افزار)حتی برای مدتی کوتاه(وجنس. در شرایط مذکور واحتمال قد اًطول پرزمبل بررسی کنید.

 باید خواب فرش از ارتفاع )طول(بیشتری نسبت به مفروشات دیگر برخوردار بوده جنس آن نیز گرمتر)پشم،کرک(باشد.

 محل مورد نظر -9

بخصوص  ن خواب مورد نیاز است.بکار برده می شود کمتری 333بخش ورودی و پله، اگر مفروشات در بخش پرتردد مبل راهرو،    

 اگر همراه با پای افزار بیرونی )کفش( بر روی آنها تردد گردد.

مفروشات را هرآنیه که گستردنی است در بر می  اًاصول در نظر گرفت،نیز بدلایل فوق می تواند مفروشات غیر از فرش را  اًالزام    

 نگهای تیره تر و اشکال به ظاهر هندسی و تکرار شونده می تواند مناسب باشند.ر گیرد)البته موکت وامبالهم مورد نظر ما نمی باشد(.
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ظر در ن و تماس گرمای مستقیم شعله با پوست بدن احساس خوشایندی را حاصل می نماید، می باشد گرمیشومینه که محل     

با گسترانیدن پوست دباغی شده حیوانات از قبیل پوست گوسفند با پشم  اًلذا گاه اروپائیان از کاربردهای دیگری نیز برخوردار است.

فراهم آوردن محیطی گرم ونرم می گردد،که توجه به این مطلب در تهیه فرم ایده آل  سعی در سرآنهابهمراه  خرس وببر های بلند،

 مفروش ضروریست.

نیازمند مفروشاتی در ابعاد مناسب  تزئین یافته، 333باژورهای بلند وآ میزهای مربوطه، اتاق پذیرایی که در اروپا با مبلهای راحتی،    

زیر مبلمان را پوشش دهد ویا به  ه غیر ازب محلهاییمبلمان وآباژور  است که ضمن رعایت هارمونی وتوازن رنگی مابین رنگ اتاق،

ده طبقات اجتماعی وکسر فضاهای جانبی وپوشش عبارت دیگر ما بین مبلمان را بپوشاند. حال با توجه به ابعاد اتاقهای مورد استفا

 مبلمان می توان به ابعاد مورد نظر دست یافت.

طبقات بالای اجتماعی که از فضاهای بسیار وسیعی برخوردار ند نیز تمایلی جهت پوشش کل سط  اتاقها را ندارند ودر صورت      

( ترجی  می دهند از چند قطعه مفروش استفاده 333ی چهر نفره واستفاده مکرراز مبلمانهای مختلف )اعم از مبل و میز صندلی ها

 نمایند.

ی با ابعاد یکپارچه وبزرگ می باشند وچنانیه یسراسراهای بزرگ که تقریبأ از مبلمان خالیست مکان مناسبی برای فرشها    

 طرحهایی سمت وسو داشته باشد ) یکطرفه ـ گلدانی( کاربرد خواهد داشت.

 نتیجه گیری

در پایان این مبحث که بیشتر جهت آشنایی اذهان خوانندگان گرامی عرضه شده است ضرورت بازنگری اساسی وکارشناسانه به     

مقولۀ کاربرد مفروشات در دکوراسیون داخلی که برای تولید کنندگان، صادر کنندگان وهمینین کسانیکه جهت بازاریابی در تلاشند 

 روشن می گردد. اًکامل

 دکور، ،سنخیت ورنگ آمیزی ،طبقات اجتماعی عقاید وسلایق، جنس، انواع مفروشات، ه موضوعاتی مانند زمان ومکان،اشاره ب    

واب خ طرح ونقشه، شرایط اقلیمی، نور پردازی مصنوعی وطبیعی )پنجره های بزرگ( وسایل بکار رفته اعم از تزئیناتی وملزومات،

یت نقش تعیین کنندۀ عواملیست که باید قبل از تولید در نظر گرفته شود وبرای کاربرد مفروشات وهمه وهمه گویای اهم وجنس،

هر قشر وجامعه ایی تولیداتی مناسب عرضه کرد وبجای پای فشردن بر نظرات یکسویه وعلایق شخصی بر شناخت هر چه بیشتر 

 خریداران وبازار مصرف مبتنی گردد.
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 تولید کنندکان، پژوهشگران، لذا از کلیه هنرمندان، یی گردآوری وتنظیم گردد،چون در نظر است که در همین رابطه مجموعه ا    

صادر کنندگان و خلاصه ارباب علم درخواست می گردد نظرات ویا مقالات خود را جهت ارشاد وراهنمایی نگارنده  دست اندرکاران،

همکاری شما را صمیمانه میفشارم وامیدوارم خداوند وتنویر افکار با ذکر جهت چاپ ویا اعلام نظر ارسال نمایند . پیشاپیش دست 

 توفیق خدمت عطا فرماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


