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تاریخچۀ	فرش	و	فرش	بافي	در	استان	مرکزي1
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تحوالت	فرش	دستباف	استان	مرکزي	

شهر	اراک	زماني	مرکز	مبادالت	تجاري	همۀ	فرش	هاي	منطقه	و	میدان	تحوالت	
تولید	این	کاال	بود.	این	شهر	از	بدو	تأسیس	تا	دوره	ای	طوالنی	جاذب	جمعیت	
شهرها	و	روستاهاي	اطراف	بود	و	به	خصوص	به	علت	بازار	مساعد	فرش	و	رونق	
اقتصادي	شهر،	عدۀ	زیادي	از	اطراف	بدان	جا	مي	آمدند.	بعد	از	جنگ	جهاني	اول،	
به	سبب	رکود	اقتصادي	تا	حدودي	مهاجرت	ها	متوقف،	ولي	در	حوالي	سال	هاي	
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1320	مجدداً	مهاجرپذیري	اراک	شروع	شد.	از	سال	1330	به	بعد،	جمعیت	
اراک	خود	شروع	به	مهاجرت	کردند.2	در	ادامه	به	بررسي	تحوالت	فرش	دستباف	
در	دو	دورۀ	قبل	از	حضور	کمپاني	هاي	خارجي	و	پس	از	آن	پرداخته	شده	است.	

پیش	از	حضور	کمپاني	هاي	خارجي

از	سابقۀ	قالي	بافي	قبل	از	ساخت	شهر	اراک	اطالعات	کافي	در	دسترس	نیست،	
اما	به	سبب	وجود	مراکز	فرش	بافي	در	اطراف	اراک	مانند	کاشان،	قم	و	اصفهان	
نمي	توان	متصور	شد	که	قالي	بافي	در	منطقۀ	اراک	سابقۀ	کمتري	از	آن	مناطق	
داشته	باشد.	در	تاریخ	اشاره	شده	که	هنگام	عبور	شاپور	ذواالکتاف	از	فراهان،	
در	ساروق	فرشي	به	او	هدیه	داده	شده	است	که	مشخصاً	نشان	دهندۀ	قالي	بافي	
در	سرابند	 در	گذشته	 قالي	بافي	 اینکه	 مسلم	 است.3	 منطقه	 در	 دوران	 آن	 در	
دوالخور	 قالي	هاي	 و	 سرابند	 میر	 مال	 بوته	 زیرا	 است،	 داشته	 رواج	 فراهان	 و	
آغاز	دوران	 از	 قبل	 بوده	اند.4	 معروف	 قالي	هاي	 از	جمله	 و	ساروق	 )مشک	آباد(	
طالیي	بافت	قالي	در	اراک،	بیشتر	بافته	هاي	منطقه	به	مصرف	محلي	مي	رسید.5	

فرش	اراک	از	اواسط	حکومت	ناصرالدین	شاه	اهمیت	بیشتری	یافته	و	فرش	هاي	
ناصرالدین	شاه	در	سفرنامۀ	خود	در	سال	 یافته	اند.	 منطقه	گاه	شهرتي	جهاني	
طرف	 به	 عراق	 راه	 از	 عالیات	 عتبات	 زیارت	 از	 مراجعت	 هنگام	 به	 1287ق،	

آشتیان	و	تهران،	مي	نویسد:	

به	سلطان			عزیمت	کردیم	.	.	.	ترتیب	کوچه	و	تقسیم	آب	شهر	خیلي	
و	 از	شهر	خارج	است.	در	شهر	خانه	ها	 منظم	است.	عمارات	حکومتي	
این	شهر	 عمارت	هاي	عالي	بسیار	است.	تجار	آذربایجاني	و	عده	اي	در	
به	تجارت	قالي	مشغول	اند.	هر	ساله	قالي	زیاد	از	اینجا	به	ممالک	روس	
و	عثماني	حمل	مي	شود.	عراق	از	مملکت	هاي	خوب	و	حاصلخیز	است.	
اهالي	آن	به	کسب	و	صناعت	راغب	اند	و	دیروز	و	امروز	نمونه	هاي	خیلي	

خوب	و	ممتاز	از	قالي	عراق	دیدم	که	مستوجب	خیلي	تمجید	است.

2شیرین	صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق	)تهران:	کتیبه	و	سروش،	1372(،	4.	

3صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	8.

4محمدرضا	محتاط،	سیمای	اراک:	جامعه	شناسی	شهری	)تهران:	آگه،	1368(،	145.
5محمود	اعتمادزاده،	قالی	ایران	)تهران:	به	آذین،	1344(،	54.
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این	امر	نه	فقط	بر	مرغوبیت	فرش	اراک	گواهي	مي	دهد،	بلکه	مبین	آن	است	که	
تولید	فرش	از	زمان	هاي	پیش	تر	در	آن	منطقه	رایج	بوده	است.	

شرایط	جغرافیایي	و	قومي		از	عواملي	است	که	این	منطقه	را	کاماًل	براي	تولید	
فرش	مساعد	کرده	است.	مسلم	است	که	به	دنبال	ایجاد	شهر	جدید	اراک،	ابتدا	
بانیان	این	شهر	به	فراخواندن	صاحبان	حرف	و	صنایع	از	نقاط	متفاوت	کشور	نظیر	
اصفهان،	کرمان،	کاشان	و	تبریز	پرداخته	و	درصدد	کمک	به	آنها	و	ایجاد	تسهیالت	
براي	تولیدات	گوناگون	برآمدند.	بر	اساس	برخي	شواهد،	در	تجدید	حیات	فرش	در	
منطقه،	طراحان	و	بافندگان	کرماني،	کاشاني	و	اصفهاني	دخالت	مستقیم	داشته	اند	
و	آثار	حضور	طرح	هاي	بومي	آن	مناطق	را	در	فرش	هاي	اراک	مي	توان	پي	گرفت.6	

دکتر	فوریه	در	بخشي	از	سفرنامۀ	خود	مي	گوید:	

پیش	از	آنکه	اراک	به	وجود	آید،	شهري	در	فراهان	به	نام	ساروق	بوده	و	
شهر	دیگر	به	نام	دیزآباد	پي	در	پي	وجود	داشته	که	مردم	آنجا	در	تهیۀ	
صنعت	فرش	تخصص	داشتند	.	.	.	صنعت	فرش	در	شهرستان	اراک	جنبۀ	
تا	به	عصر	حاضر	رسیده	 از	مادر	آن	را	آموخته	 قدمت	داشته	و	دختر	
است.	اگر	قصۀ	بازي	هاي	تجار	اروپایي	را	به	کناري	گذاشته،	مي	توانیم	
بگوییم	اهالي	شهرستان	اراک	از	جهت	تهیۀ	رنگ	و	رنگ	آمیزي	و	بافت	
قالي	تا	اوایل	قرن	چهاردهم	هجري	سرآمد	ابنای	وطن	خود	بوده	اند.7	

ظاهر	امر	داللت	بر	آن	دارد	که	قالي	بافي	در	همۀ	منطقه	مرکزي	ایران	قدمت	و	
سابقه	داشته	است.	حضور	و	رفت	وآمد	مداوم	اقوام	و	ملل	گوناگون	نظیر	اعراب،	
ترکان	و	پیروان	مذاهب	و	ادیان	مختلف	نظیر	زرتشتیان،	ارامنه	و	یهود	در	این	
منطقه	از	علل	اصلي	تنوع	و	بداعت	فرش	هاي	این	منطقه	بوده	است.	حتي	اگر	
تولید	فرش	در	اراک	را	به	حساب	نیاوریم،	تنوع	و	تفاوت	فرش	مناطقي	نظیر	
از	یکدیگر	بر	حضور	سنت	کهن	 فراهان،	محالت،	ساروق،	لیلیان	و	مشک	آباد	

فرش	بافي	در	بین	ساکنان	منطقه	داللت	دارد.

	در	موزۀ	فرش	ایران	چندین	فرش	از	اراک	و	فراهاِن	دورۀ	سلطنت	ناصرالدین	شاه	
و	حکومت	ظل	السلطان	وجود	دارد.	از	آنجا	که	این	فرش	ها	از	کاخ	گلستان	به	

6صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	9-8.

7به	نقل	از	صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	13.
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موزۀ	فرش	منتقل	شده	اند	و	مشخصات	فرش	ها	و	نظم	بافت	و	ابعادشان	حکایت	
از	آن	دارد	که	به	سفارش	دربار	یا	به	منظور	هدیه	به	شاه	تهیه	شده	اند،	بنابراین	
پیش	از	آن	زمان	می	بایست	صنعت	فرش	بافي	در	این	منطقه	به	خوبی	پیشرفت	

کرده	باشد.

	فرش	هاي	مانده	از	آن	دوران	کاًل	با	نام	ساروق،	فراهان	یا	بافت	اراک	نامیده	
مي	شوند.	به	احتمال	زیاد	حدود	150	سال	پیش	در	فراهان	و	بخش	هاي	مرتبط	
با	آن	یعني	مشک	آباد،	کزاز،	ساروق،	محالت،	تره	مزد	و	انجدان	فرش	هایي	بافته	
مي	شده	که	با	نام	فراهان	یا	مشک	آباد	شناخته	مي	شدند	و	از	حیث	طرح	و	رنگ	
متنوع	بوده	اند.	به	هر	حال،	شهرت	فرش	ساروق	احتماالً	در	سال	هاي	بعد،	یعني	
اراک	 قالي	بافي	منطقۀ	 باال	گرفته	است	که	 نفوذ	تجارتخانه	هاي	خارجي،	 آغاز	
و	 محدود	 نقشه	هاي	 نوعي	 به	طرف	 تدریجاً	 اولیه،	 سال	هاي	 تنوع	 علي	رغم	 را	

شناخته	شده	سوق	داد.8	

پس	از	حضور	کمپاني	هاي	خارجي

تجاري	 و	 بازرگاني	 راه	هاي	 سر	 بر	 آن	 گرفتن	 قرار	 و	 اراک	 شهر	 اداري	 موقعیت	
کشور	شرایط	مناسبي	براي	استقرار	تجار	و	بازرگانان	فراهم	آورد.	براي	اولین	بار	
در	حدود	سال		1254ش/1875م	و	در	زمان	ناصرالدین	شاه،	بازرگانان	تبریزي	به	
صدور	فرآورده	هاي	فرش	اراک	و	نواحي	اطراف	آن	اقدام	کردند.	مي	توان	دریافت	
که	ارزش	اقتصادي	این	امر	در	آن	زمان	به	چه	حدي	رسید	که	در	حدود	سال		
ـ	سویسي	زیگلر	)Ziegler(	دفتري	در	این	شهر	 1266ش/1883م،	شرکت	انگلیسي	
باز	کرد.	به	گفتۀ	سیسیل	ادواردز	)Cecil Edwards(،	این	امر	به	دنبال	آن	صورت	
	)Oscar Strauss(	اشتراوس	اسکار	نام	با	زیگلر	شرکت	کارمندان	از	یکي	که	گرفت
پیشنهاد	کرد	که	به	جاي	تبدیل	پول	هاي	به	دست	آمده	به	امپریال	طالي	روسي،	

وجوه	آن	را	صرف	خرید	قالي	کند.	

در	این	زمان	باید	به	میزان	غفلت	و	عدم	آگاهي	دولت	مرکزي	و	ناتواني	حکومت	
وقت	در	استفاده	از	امکانات	و	ثروت	هاي	ملي	اشاره	کنیم	که	چگونه	باعث	شد	
تأمین	 برای	 راساً	 دیگري	 مؤسسات		بي	شمار	 و	 مؤسسه	 این	 زماني	 اندک	 در	
نیازهاي	خود	به	تولید	فرش	و	قالي	بپردازند.	بر	همین	اساس	بود	که	اشتراوس	

8صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	15.
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طي	یکي	دو	سال	محوطۀ	وسیعي	را	در	سلطان	آباد	به	دفتر	کار	و	محل	استقرار	
کارمندان،	رنگرزخانه	و	انبار	کاال	اختصاص	داد.	ناصرالدین	شاه	در	سفر	خود	در	
سال	1309ق	به	اراک	شهادت	مي	دهد	که	“آن	تجارتخانه	مشغول	ساختن	بناي	
عظیمي		بوده	است	که	در	نظر	داشته	شاید	مدرسه	اي	هم	جهت	نساجي	مطابق	
شرکت	 کارمندان	 مي	گوید،	 ادواردز	 آنچه	 اساس	 بر	 نماید.”	 علمي	تهیه	 اصول	
زیگلر	براي	اولین	بار	کالف	هاي	رنگ	شده	و	آماده	به	بافندگان	دادند.	به	دنبال	
شرکت	زیگلر،	طي	ده	سال،	کمپاني	هاي	دیگر	در	اراک	شروع	به	فعالیت	کردند	

که	نام	برخي	از	آنها	در	زیر	آمده	است:

1.	کمپاني	تاوس	هندچیان	نیویورک.	محل	فعالیت	این	شرکت	منطقۀ	
وسیعي	بود	که	فعاًل	ادارات	دارایي	در	آن	قرار	دارد	و	به	انبار	غله	

معروف	است.	
2.	کمپاني	شرق	)ازمیري(.	محل	کار	این	شرکت	حدود	کوچۀ	الکه	

بوده	است.	
3.	کمپاني	غازان.	این	شرکت	در	کوچۀ	بانک	عباس	آباد	قرار	داشت.	
4.	شرکت	تلفنیان.	مخصوص	خرید	و	صدور	فرش	و	محل	کار	آن	در	

بازار	سراي	نوذري	بود.	
5.	شرکت	قراگوزیان.	محل	کار	این	کمپاني	حدود	خیابان	حجازي،	
واقع	در	خیابان	شریعتي،	بود	و	فعالیتی	چشمگیر	و	حدود	2هزار	

دار	قالي	داشت.	
6.	شرکت	هاي	سلیم	شاهنیان،	قاراپت	شاهنیان،	خیاطان،	موچکیان،	
واژاپتسیان،	 مهرتاتیان،	 داوودیان،	 لوان	 پاپازیان،	 هواساییان،	
قونطاطیان،	 چگنیان،	 قصابیان،	 سامره	اي،	 برادران	 آساطوریان،	
طافشانچیان	که	کار	اکثر	آنها	خرید	براي	امریکا	و	محل	فعالیتشان	

بازار	بود.

در	اهمیت	و	قدرت	شرکت	هاي	مزبور	همین	بس	که	شرکت	زیگلر	کار	کنسولي	
نیز	صورت	مي	داد	و	پس	از	انحالل	شرکت،	محل	آن	را	یکي	از	بزرگان	اراک	با	
نام	حاج	وکیل	خریداري	کرد	که	تا	این	اواخر	با	نام	قلعۀ	وکیل	معروف	بود.	غالب	
شرکت	هاي	مذکور	براي	خود	دفتر	و	تجارتخانه	دایر	کرده	و	مستقیماً	به	استخدام	
کارمند	و	همچنین	رنگرزي	و	بافت	فرش	مي	پرداختند	یا	فرش	هایي	با	رنگ	ها	و	
بافت	هاي	مورد	نظر	خود	را	سفارش	مي	دادند.	این	وضع	تا	آغاز	جنگ	جهاني	اول	
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ادامه	داشت	تا	اینکه	مشتریان	جدیدي	از	بازارهاي	امریکا	به	سراغ	فرش	اراک	
آمده	و	با	ایجاد	برخي	از	شرکت	هاي	یادشده	تولید	فرش	این	منطقه	را	زیر	نفوذ	
خویش	گرفتند.	به	علت	بحران	اقتصادي	در	امریکا	در	حوالي	سال	هاي	1929-
1930م،	غالب	شرکت	هاي	امریکایي	ورشکسته	و	مجبور	به	ترک	ایران	شدند	و	
تجار	ایراني	سهم	بیشتري	در	تجارت	این	کاال	بر	عهده	گرفتند.	چندي	بعد،	در	
1314ش،	عماًل	نوعي	ملي	شدن	صنعت	فرش	اتفاق	افتاد	و	تولید	این	کاالً	تقریباً	

در	اختیار	تجار	ایراني	و	شرکت	فرش	ایران	قرار	گرفت.9

بر	اساس	آنچه	ادواردز	مي	نویسد،	در	حدود	سال	هاي	1325-1328ش،	فقط	سه	
نوع	فرش	در	منطقه	وجود	داشت	که	با	نام	مشک	آباد،	محال	و	ساروق	معروف	
بودند.	جدول	1،	نواحي	اصلي	قالي	بافي	اراک	طي	سال	هاي	مذکور	را	نشان	مي	دهد.

جدول	1.	نواحي	اصلي	قالي	بافي	اراک	طي	سال	هاي	1328-1325

نوعناحیه

ساروق	درجه	یک	و	دواراک	)شهر(

مشک	آبادمشک	آباد

قالیچه	هاي	ساروقفراهان

مشک	آباد	و	محالدالخور

قالیچه	هاي	ساروقچهار	راه

ساروق	عالي	درجه	یک	و	دومحالت

ساروق	درجه	دو	و	سه	کزاز

ساروق	درجه	یک	و	دو	خوانسار

قالي	و	قالیچه	هاي	لیلیان	و	ریحانکمره

انواع	ارزان	مشک	آباد،	غالباً	انیلیني	جاپلق

انواع	قالي	ها	و	قالیچه	هاي	ارزان		قیمت	سربند	براي	مصرف	داخلي	سربند

برگرفته	از	صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	15.

9صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	14-9.
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ارزش	اقتصادي	فرش	اراک	در	یک	قرن	پیش	بدان	حد	بود	که	ناصرالدین	شاه	از	
رفاه	و	تمکن	مردم	منطقه	یاد	مي	کند	و	بازرگانان	خارجي	ترجیح	مي	دهند	به	
جاي	امپریال	هاي	طالي	روسیه،	پول	خود	را	به	فرش	تبدیل	کنند.	هنگامي	که	
تجار	خارجي	رو	به	فرش	ایران	آوردند،	اروپا	در	جریان	اوج	گیري	تمدن	صنعتي	
و	هجوم	کاالهاي	مدرن	ماشیني	به	بازارهاي	خویش	بود	و	حتي	بخشي	از	این	
راه	 ایران	 به	 به	صورت	صنعت	نساجي	و	صنایع	کوچک	تر	دیگري	 نیز	 صنایع	
یافته	بود.	در	دوره	قاجار	و	قبل	از	جنگ	جهاني	اول،	شهر	اراک	بازار	مهمي		براي	
تجارت	و	صادرات	فرش	در	همۀ	منطقه	بود	و	درآمد	عمدۀ	مردم	این	شهر	و	
منطقۀ	وسیع	فراهان	و	دهات	و	روستاهاي	آن	و	همچنین	مراکزي	مثل	خمین،	
محالت،	سرابند	و	غیره	از	قالي	بافي	و	حرفه	هاي	وابسته	آن	بوده	است.	شاهزاده	
ظل	السطان	هنگامي	که	مأمور	سرکوبي	ایالت	و	عشایر	مي	شود،	یک	سال	در	این	

شهر	به	سر	برده،	مي	نویسد:	

من	چهار	فصل	در	آنجا	بوده	ام.	ارزاني	و	وفور	نعمت	و	ارتفاع	غالت	همه	در	
آنجا	به	اعال	درجه	است.	شش	بلوک	دارد:	کزاز،	بزچلو،	سرابند،	خلج،	فراهان	
و	شراء	که	تمام	این	بلوکات	و	شهر	عراق	به	واسطۀ	صنعت	قالي	بافي	که	در	
اوج	کامل	قرار	دارد	فوق	العاده	متحول	و	آباد	شده	اند.	به	طور	یقین	سالي	
یک	میلیون	تومان	که	دویست	هزار	لیره	باشد	از	خارجه	وارد	و	یا	به	واسطۀ	

کمپاني	زیگلر	و	سایر	فرنگي	ها	پول	داخل	مملکت	شده	قالي	مي	خرند.

دکتر	فوریه	نیز	در	سفرنامه	اش	چنین	مي	نویسد:	“سلطان	آباد	یا	عراق	از	برکت	
همین	تجارت	قالي	که	مرغوب	ترین	آن	را	در	فراهان	مي	بافند	به	سرعت	ترقي	
کرده	است،	چنانچه	در	عرض	50	سال	جمعیت	آن	به	40هزار	نفر	رسیده	و	
همین	به	خوبي	کیفیت	صنعت	قالي	این	شهر	را	مي	رساند.”	او	در	جاي	دیگر	

سفرنامه	خود	مي	نویسد:	

شهر	سلطان	آباد	اهمیتي	جز	مرکزیت	بافت	و	تجارت	قالي	ندارد.	در	هر	
خانۀ	سلطان	آباد	کارگاهي	براي	بافت	قالي	برپاست.	زن	ها	در	عین	اینکه	
به	طور	 و	 نیز	مشغول	اند	 قالي	بافي	 به	 کارهاي	خانه	داري	مي	رسند،	 به	
متوسط	هر	هفته	2	فرانک	از	این	راه	عایدشان	مي	شود	که	چون	در	این	

جا	ارزاني	است	کافي	به	نظر	مي	رسد.

شرکت	زیگلر	و	دو	شرکت	دیگر	هر	یک	متجاوز	از	2500	دار	در	اختیار	داشتند.	
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تعدد	و	گسترش	شرکت	هاي	خارجي	و	بازرگاني	ایراني	که	طي	سال	هاي	1290-
1310ش	در	زمینۀ	فرش	این	منطقه	فعالیت	مي	کردند	تا	حدود	زیادي	مبین	
ارزش	تجاري	این	کاالست.	بعد	از	جنگ	جهاني	اول	و	طي	سال	هاي	کاهش	
درخواست	 دنبال	 به	 مجدداً	 اراک،	 فرش	 بازار	 رکود	 و	 خارجي	 تجار	 فعالیت	
شرکت	هاي	امریکایي	تولید	این	فرش	رونق	مي	یابد.	این	امر	با	افزایش	فعالیت	
تجارت	 و	 تولید	 1310ش	 سال		 حوالي	 در	 آنکه	 تا	 است	 همراه	 ایراني	 تجار	
فرش	عماًل	در	دست	بازرگانان	ایراني	قرار	مي	گیرد.	زماني	که	ادواردز	در	سال		
1325ش	شروع	به	بررسي	فرش	مناطق	مختلف	کرد،	تخمین	زد	که	احتماالً	
10هزار	دار	در	منطقه	وجود	داشت.	در	همین	سال	هاست	که	شاهد	آغاز	رشد	
برخي	مفاسد	زیانبخش	در	فرش	مناطقي	نظیر	اراک،	همدان	و	کرمان	هستیم.	
مسایلي	که	در	آن	زمان	از	آنها	یاد	مي	کند	عبارت	از	کاهش	استفاده	از	رنگ	هاي	

طبیعي،	یکنواختي	طرح	ها	و	افزایش	تقلبات	و	از	جمله	جفتي	بافي	است.10	

تا	سال	1345	در	این	صنعت	گرایش	به	ایجاد	کارگاه	هاي	قالي	بافي	بود.	چنانچه	
در	سال	1340	تعداد	107	کارگاه	قالي	بافي	با	348	نفر	کارکن	در	شهر	اراک	
موجود	بود	که	یکي	از	آنها	بین	10	تا	19	نفر	و	2	واحد	دیگر	هر	یک	بین	50	تا	
99	نفر	کارکن	داشتند.11	اما	از	آن	پس	به	دالیل	گوناگون	کارگاه	هاي	قالي	بافي	
برچیده	شدند	و	این	صنعت	بیشتر	به	صورت	صنعت	دستي	خانگي	اداره	مي	شد.	
در	این	مدت	رنگرزي	گیاهي	و	ریسندگي	دستي	به	تدریج	جاي	خود	را	به	رنگرزي	
پاتیلي	)به	روش	شیمیایي(	و	خامۀ	ریسیده	به	وسیله	ماشین	داد.	به	هر	حال،	
قالي	بافي	اهمیت	خود	را	چه	در	صنایع	خانواري	و	چه	به	صورت	اشتغال	اصلي	
زنان	شهري	و	روستایي	در	صنعت	استان	حفظ	کرد.	سهم	صنایع	نساجي	در	کل	
اشتغال	صنعتي	استان	بسیار	قابل	توجه	بوده	است	و	در	سال	هاي	1335،	1345	
و	1355	به	ترتیب	به	68/1،	88/1	و	77/8	درصد	مي	رسیده	است	که	بخش	اعظم	
آنها	در	قالي	بافي،	رنگرزي	خامه	و	ریسندگي	خامه	به	کار	اشتغال	داشته	اند.	در	
سال	1355،	تعداد	خانوارهایي	که	در	بافت	قالي	و	گلیم	اشتغال	داشته	اند	از	12/7	
هزار	نفر	به	23/7	هزار	نفر	رسید.	بدین	ترتیب،	تا	جایي	که	به	ایجاد	فرصت	هاي	
جدید	اشتغال	و	درآمد	مربوط	مي	شود،	به	رغم	تحوالت	بنیاني	در	صنعت	منطقه،	

10صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	18-15.

11وزارت	کار	و	امور	اجتماعي،	آمار	کارگاه	ها	و	کارکنان	شهر	اراک،	نشریۀ	شمارۀ	3	)1340(،	60.	
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قالي	بافي	به	تنهایي	گوي	سبقت	را	از	همه	فعالیت	هاي	صنعتي	ربوده	است.12	

علیه	 همگاني	 تعارض	 نوعي	 بروز	 اسالمي		ایران	 انقالب	 پیامدهای	 از	 یکي	
در	 مردم	 طبیعي	 عکس	العمل	 این	 و	 بود	 بزرگ	 مجتمع	هاي	 و	 سرمایه	داري	ها	
برابر	سرمایه	داري	وابسته،	سرمایه	داري	غرب	گرا	و	سرمایه	داراني	بود	که	به	دنبال	
افزایش	سرمایۀ	خود	به	هر	قیمتي،	حتي	با	از	بین	رفتن	هویت	ملي	و	فرهنگي	
نوعي	در	 به	 نظر	می	آمد	که	همۀ	کساني	که	 به	 بودند.	شاید	چنین	 و	سنتي،	
این	 وابستگان	 و	سایر	 رنگرزان،	طراحان	 بافندگان،	 از	 در	حمایت	 یا	 فرش	 راه	
حرفه	قلم	و	یا	قدم	مي	زدند	می	باید	لزوماً	مخالف	کارفرمایان	و	سرمایه	داران	
استان	در	 به	همین	سبب،	شمار	شاغالن	بخش	صنعت	 باشند.13	 بزرگ	فرش	
دهۀ	1355-1365	از	53/5	هزار	نفر	به	34/8	هزار	نفر	تقلیل	یافت	و	در	حدود	
18/7	هزار	فرصت	شغلي	در	این	بخش	از	دست	رفت.	نکتۀ	در	خور	توجه	اینکه	
در	صنایع	نساجي،	پوشاک	و	چرم	به	تنهایي	32/3	هزار	شغل	از	دست	رفت	و	
نشانۀ	 تحول	 این	 ایجاد	شد.	 فرصت	شغلي	جدید	 هزار	 دیگر	13/6	 در	صنایع	
بحران	جدي	قالي	بافي	در	دهۀ	مذکور	در	استان	مرکزي	است	و	شمار	قالي	بافان	
نمي	توان	 دقت	 به	 رسید.	 نفر	 هزار	 	5/4 به	 نفر	 هزار	 	34/7 از	حدود	 روستایي	
است.	همین	 پیموده	 نزولي	 روندي	 قالي	بافان	 دهه	شمار	 این	 که	طي	 دانست	
بحران	در	صنایع	خانگي	نیز	مشاهده	مي	شود.	شمار	خانوارهاي	داراي	صنعت	
دستي	در	دهۀ	مذکور	به	کمتر	از	نصف	تقلیل	یافت	و	از	57/3	هزار	خانوار	به	
25/8	هزار	خانوار	رسید	که	بیش	از	95%	این	کاهش	مربوط	به	قالي	بافي	بود.	در	
صنایع	کارگاهي	کوچک	و	بزرگ	تعداد	13/6	هزار	فرصت	شغلي	جدید	به	وجود	
آمد.	از	علل	این	امر	مي	توان	به	سیاست	ایجاد	اشتغال	کاذب	در	صنعت	اشاره	کرد	
که	توسط	دولت	در	پیش	گرفته	شد	تا	بحران	بیکاري	در	منطقه	اندکي	کاهش	
اشتغال	 افزایش	 در	 سیاست	 این	 قاطع	 تأثیر	 نشان	دهندۀ	 موجود	 شواهد	 یابد.	
صنعتي	است.	به	بیان	دیگر،	طي	این	دهه،		استان	مرکزي	از	یک	اقتصاد	سنتي	
مبتني	بر	کشاورزي	و	فعالیت	هاي	روستایي	ابتدا	به	کندي	و	سپس	با	سرعت	به	
جامعه	اي	تحول	یافت	که	در	آن	فعالیت	هاي	غیرکشاورزي	و	نفتي	اهمیت	یافت	و	
مبادله	و	داد	و	ستد	کاالها	و	خدمات	و	کار	دستمزدي	مسلط	شد.	توسعۀ	صنعتي	

ــي	هامــون،	طــرح	مطالعــات	جامــع	توســعۀ	اقتصــادي-	اجتماعــي	اســتان	مرکــزي	 12گــروه	مطالعات

ــزی،	1369(،	34. ــتان	مرک ــه	اس ــه	و	بودج ــازمان	برنام )اراک:	س
13صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	100.
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استان	مرکزي	حاصل	تأثیر	متقابل	عوامل	منطقه	اي،	ملي	و	بین	المللي	بود	و	به	
عبارت	دقیق	تر	توسعۀ	بازار	داخلي،	پیدایش	تقسیم	کار	و	تخصص	میان	مناطق	
مختلف	کشور	و	گسترش	تجارت	خارجي	در	تعیین	سمت	و	سرعت	صنعتي	

شدن	منطقه	نقش	داشت.14	

بر	اساس	نتایج	سرشماري	عمومي	نفوس	و	مسکن	سال	1365	حدود	26هزار	
خانوار	به	صنایع	خانگي	اشتغال	داشتند	که	87	درصد	آنها	در	مناطق	روستایي	
و	مابقي	در	مناطق	شهري	ساکن	بوده	اند.	بر	اساس	همین	آمارها	از	سال	هاي	
مذکور	بافت	قالي	و	گلیم	نیز	مهم	ترین	صنعت	خانگي	محسوب	مي	شد	در	سال	
1365،	92	درصد	از	خانوارها	به	قالي	بافي	مشغول	بوده	اند.	قالي	بافي	عمدتاً	در	
روستاهاي	استان	مرکزي	رواج	داشته	است	و	طي	سال	هاي	گذشته	نیز	با	تغییر	
در	تقسیمات	کشوري،	برخي	روستاهاي	استان	در	محدوده	استان	هاي	مجاور	
قرار	گرفته	اند.	از	سال	هاي	گذشته	نیز	آمار	قابل	استنادي	از	تعداد	قالي	بافان	و	
دارهاي	موجود	در	دسترس	نیست.	یگانه	منبع	قابل	استناد	گذشته	سرشماري	
شهرهاي	 در	 خانوار	 	2920 می	دهد	 نشان	 که	 است	 	1365 مسکن	 و	 نفوس	
استان	و	20775	خانوار	در	نقاط	روستایي	به	صنعت	قالي	بافي	مشغول	بودند.	
و	 صادراتي	 بازارهاي	 وجود	 سبب	 به	 قالي	بافي	 رونق	 الذکر	 فوق	 سال	هاي	 در	
بازارهاي	شهري	رو	به	گسترش	و	وجود	بیکاري	پنهان	و	آشکار	در	روستاها	و	
بنابراین،	روستاییان	وقت	 بود.	 فقر	و	مسکنت	روستاییان	کم	زمین	و	بي	زمین	
خود	را	صرف	فعالیت	هاي	دستي	خانگي	و	از	آن	جمله	قالي	بافي	مي	کردند.	پس	
از	سال	1365،	آمار	و	اطالعات	مدوني	وجود	ندارد	و	در	صورت	وجود	به	لحاظ	

استنادي	کم	اعتبار	است.15	

ارزش	42977	 به	 مترمربع	فرش	دستباف	 معادل	163611	 در	سال	1375،	
میلیون	ریال	به	دست	63207	نفر	بافنده	در	استان	مرکزي	تولید	شد	که	سهم	
2/34	درصدي	تولید	و	2/45	درصدي	ارزش	تولید	کشور	را	به	خود	اختصاص	
داد.16	آمار	و	اطالعات	تعداد	بافندگان	و	میزان	تولید	صنایع	خانگي	به	تفکیک	
و	شامل	فرش	تا	سال	1375	در	سرشماري	عمومي		نفوس	و	مسکن	جمع	آوري	

شده	است	و	پس	از	آن	اطالع	دقیقي	در	دسترس	نیست.	

14گروه	مطالعاتي	هامون،	طرح	مطالعات	جامع،	40-38.

15گروه	مطالعاتي	هامون،	طرح	مطالعات	جامع،	229.

16تحلیل	وضعیت	هنر-	صنعت	فرش	دستباف،	1385
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وضعیت	فرش	دستباف	استان	مرکزي

ویژگي	هاي	کلي	فرش	استان	مرکزي	

فرش	اراک	از	نوع	فرش	درشت	بافت	و	در	بهترین	فرم	آن	فرش	هاي	با	رج	شمار	
متوسط	40	و	به	ندرت	50	یا	باالتر	است.	اگر	چه	فرش	هایي	وجود	دارد	که	
فرش	هاي	 و	سفارش	 برنامه	ریزي	 اساس	 بر	 گاه	 منطقه	 این	 در	 نشان	مي	دهد	
یافته	 اشتهار	 بدان	 منطقه	 این	 فرش	 آنچه	 ولي	 است،	 شده	 بافته	 نیز	 ظریف	
ـ	منطقه	اي	و	کهن	بر	اساس	استفاده	از	پشم	و	رنگ	و	 حضور	نوعي	خصلت	بومي	

طرح	هاي	خام	و	ساده	و	تقریباً	روستایي	است.

منظور	از	فرش	درشت	بافت	فرشي	است	که	در	آن	از	پرزهاي	)گره	هاي(	ضخیم،	
بلند	و	مقاوم	با	خاصیت	ارتجاعي	مناسب	استفاده	شده	باشد.	این	کیفیت	که	
روستاها	 و	 عشایر	 و	 ایلیاتي	 ویژگي	هاي	 با	 مي	بخشد،	 فرش	 به	 پوششي	 نقش	
از	پشم	هاي	بومي	و	 یا	مناطق	سردسیر	و	کوهستاني	تطبیق	دارد.	استفاده	 و	
نخ	هاي	دست	ریس	و	رنگ	هاي	محلي	و	رنگرزي	سنتي	اساس	بافت	این	فرش	ها	
را	تشکیل	داده	است.	باید	توجه	داشت،	در	حالي	که	فرش	15-20	رج	برخي	
نواحي	انواع	خرسک	هایي	پست	با	رنگ	ها	و	بافت	هایي	زیر	استاندارد	به	حساب	
مي	آید،	ولي	فرش	هاي	قدیم	مشک	آباد	با	رج	شماري	بین	15-22	و	اندکي	بیش،	
شهرتي	جهاني	مي	یابد	که	بي	تردید	اگر	بخشي	از	آن	مربوط	به	رنگ	آمیزي	و	
بلند	 طول	 با	 مصرفي	 پشم	 نوع	 آن	 از	 بخشي	 باشد	 فرش	 این	 ابتدایي	 نقوش	
نوع	مرغوب	تر	 این	کیفیت	در	فرش	هاي	 بوده	است.	 بسیار	 ارتجاعي	 قابلیت	 و	
آن	زمان	یعني	فرش	هاي	ساروق	)منطقۀ	فراهان(	که	رج	شمارهاي	باالتري	در	
حدود	35-40-45	نیز	دارند،	دیده	مي	شود.	پشم	مصرفي	این	فرش	ها	غالباً	از	
نوع	پشم	هاي	مناسب	ایراني	با	طول	بلند	و	ضخیم	و	جعد	خاص	خویش	است	
این	 انواع	 به	وسیله	دست	و	چرخچه	هاي	معمولي	ریسیده	مي	شد.	 زماني	 که	
پشم	ها	از	محل	هاي	سبز	وار،	بروجرد،	چهارمحال	و	بختیاري	و	اطراف	همدان	و	

کرمانشاه	تأمین	مي	شده	که	داراي	بهترین	نوع	پشم	براي	فرش	ایراني	اند.	

در	آغاز	اوج	گیري	تجارت	فرش	در	اراک	بي	شک	تنوع	طرح	و	رنگ	آمیزي	و	نوع	
برگرفته،	دالیل	مرغوبیت	 در	 را	 پارچه	 فرش	هاي	کوچک	 تولیداتي	که	عمدتاً	
فرش	 خارجي	 کمپاني	هاي	 کمک	 به	 که	 سال	هایي	 در	 است.	 بوده	 فرش	 این	
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اراک	کاماًل	فرشي	صادراتي	مي	شود،	رشد	و	نفوذ	طرح	هاي	باب	پسند	بازار	همۀ	
فرش	بافي	هاي	منطقه	را	به	سوي	طرح	هاي	خاصي	سوق	مي	دهد.	در	سال	هاي	
1320-1330	فرش	هاي	اراک	به	سه	دسته	محال،	مشک	آباد	و	ساروق	تقسیم	

مي	شود	که	کاًل	زیر	نفوذ	و	پوشش	فرشي	به	نام	ساروق	قرار	دارد.

تمامي		فرش	بافي	سنتي	منطقه	را	عقب	 اگر	چه	شهرت	فرش	ساروق	تدریجاً	
راند،	ولي	درخشش	و	شکوفایي	این	فرش	نیز	به	دلیل	آنکه	پشتوانه	آن	متأسفانه	
نماند	 پایدار	 بود	 فرصت	طلب	 و	 سودجو	 کمپاني	هاي	 و	 تجار	 میل	 و	 خواست	
در	 افتاد.	 دور	 به	 محلي	خویش	 و	 اصیل	 ویژگي	هاي	 از	 کاماًل	 ساروق	 فرش	 و	
فرنگ(	 )نخ	 ظریف	 نخ	هاي	 از	 استفاده	 با	 فرش	 نوعي	 بافت	 شده،	 یاد	 دوران	
باب	مي	شود	که	در	واقع	آغاز	استفاده	از	نخ	هاي	خارجي،	معروف	به	کرک،	با	
ظرافتي	باال	است.	بافت	فرش	هاي	بزرگ	پارچه	یکي	از	مشخصات	این	دوران	
است	که	بعدها	با	بافت	برخي	از	فرش	هاي	زیبا	و	سفارشي	توانایي	بالقوه	تولید	
فرش	هاي	ظریف	پرکار	را	در	منطقه	نشان	مي	دهد.	دالیل	متفاوت	و	مختلفي	
براي	مرغوبیت	این	فرش	ارایه	شده	است.	از	جمله	آنها	رواج	دامداري	و	وجود	
تعداد	زیاد	گوسفندان	بومي	در	منطقۀ	مشک	آباد	در	زمان	رونق	قالي	بافي	بوده	
است.	پشم	این	گوسفندان	همۀ	خصوصیات	الزم	خامۀ	فرش،	نظیر	طول	بلند،	

ـ	را	داشته	است.	 ـ	در	عین	لطافت	ـ جعد،	ضخامت	و	قابلیت	ارتجاع	مناسب	ـ

اراک	به	بافت	فرش	هاي	ابریشمي	شهره	نیست،	زیرا	استفادۀ	بسیار	از	پشم	در	
فرش	هایي	به	غایت	ساده	و	طرح	هایي	ساده	تر	و	رنگ	آمیزي	محدود	ولي	زیبا،	
این	فرش	را	بي	نیاز	از	آن	مي	کرد	که	براي	باال	بردن	ارزش	خویش	متوسل	به	
استفاده	 مورد	 آن،	پشم	هاي	 بر	 اولیه	گران	قیمت	شود.	عالوه	 مواد	 از	 استفاده	
از	گوسفندان	ایراني	که	با	دست	ریسیده	مي	شد	و	به	دست	هنرمند	رنگرز	در	
و	پوست	گردو	 انار	 روناس،	پوست	 رنگرزي	محتوي	ذرات	خشن	 پاتیل	)خم(	
کاربردي	ماهرانه	مي	یافت	و	سپس	در	زیر	گذر	از	ذرات	معلق	در	آب	هاي	روان،	
رنگ	هاي	اضافي	و	خشونت	الیاف	خویش	را	از	دست	مي	داد،	سطحي	آن	چنان	
نرم،	صیقلي	و	درخشان	مي	یافت	که	نه	تنها	با	ابریشم،	حتي	با	رشته	هاي	طالي	

جهان	نیز	قابل	قیاس	نبود.17	

17صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	19-18.
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رنگ	بندي

هدف	از	رنگ	بندي	در	نقشۀ	فرش،	کنار	هم	قرار	دادن	رنگ	ها	به	نحوي	است	
که	در	کل	نقشه	یک	هماهنگي	و	توازن	پدید	آید.	در	هنرهاي	سنتي	ایران	و	
به	خصوص	فرش	که	تداوم	و	تکامل	این	هنرهاست،	نقش	آفریني	محدود	است.	
محدودیت	نقش	آفریني	طبیعتاً	به	محدود	شدن	رنگ	ها	نیز	منجر	مي	شود	و	از	
آنجا	که	در	رنگ	آمیزي	سنتي	در	ایران،	سایه	زدن	و	ایجاد	حاالت	با	استفاده	
غالباً	 و	 بوده	 رنگ	ها	محدود	 از	 استفاده	 بنابراین	 ندارد،	 کاربرد	 و	حجم	 نور	 از	
به	وسیلۀ	مرزهاي	مشخصي	از	یکدیگر	جدا	مي	شود.	همان	طور	که	نقش	آفرینان	
و	هنرمندان	نقاش	به	علت	محدودیت	در	کار	خویش	به	ریزه	کاري	و	هنرنمایي	
در	محدوده	هاي	کوچک	هنري	پرداخته	اند،	در	مورد	رنگ	نیز	با	تمرین	و	تجربه	
و	کاربرد	تعداد	محدودي	رنگ	در	زمینه	هاي	مشخص،	توانسته	اند	در	استفاده	از	
آنها	به	حد	کمال	برسند.	اوج	زیبایي	در	هنر	رنگرزي	نقاشان	ایراني	را	مي	توان	

در	مینیاتور	و	تزیینات	کتاب	هاي	کهن	مشاهده	کرد.

حدود	 تا	 نقاشي	 و	 طراحي	 در	 متفاوت	 رنگ	هاي	 از	 استفاده	 که	 دانست	 باید	
زیادي	محدود	است	و	هر	رنگي	را	نمي	توان	استفاده	کرد.	طي	سال	ها	استفاده	
از	رنگ	ها،	مقرراتي	به	وجود	آمده	است	که	اوج	آن	را	مي	توان	در	رنگ	هاي	به	
کار	رفته	در	فرش	مشاهده	کرد.	برای	مثال،	استفاده	از	رنگ	هاي	تند	و	خالص	
در	هنر	ایراني	رایج	نیست.	رنگ	ها	عموماً	ناخالص	اند	که	به	آنها	رنگ	هاي	پخته	
مي	گویند.	رنگ	بندي	فرش	هاي	ایران	حتي	اگر	داراي	تیرگي	باشد،	فرش	هاي	
زمینه	سرمه	اي	و	یا	قرمز،	داراي	نرمش	و	لطافتي	است	که	در	بیننده	ایجاد	
استفاده	 مي	توان	 را	 آرامش(	 )ایجاد	 امر	 این	 دالیل	 از	 یکي	 مي	کنند.	 آرامش	
نکردن	از	رنگ	هاي	تند	و	خالص	نظیر	نارنجي،	زرد	و	یا	رنگ	هاي	ترکیبي	سبک	
نظیر	بنفش،	صورتي	و	یا	سبز	)اصطالحاً	فسفري(	دانست.	قرار	دادن	رنگ	هاي	
تیره	چنانچه	در	زمینه	یا	در	حاشیه	باشد،	به	وسیلۀ	گل	ها	یا	نقوشي	با	رنگ	هاي	
آرام	و	شاد	تعدیل	مي	شوند	و	اصوالً	رنگ	هاي	تیره	کنار	یکدیگر	قرار	نگرفته	و	
هر	رنگ	به	وسیله	نقطه	چین	رنگ	روشن	از	رنگ	دیگر	جدا	مي	شود.	چنانچه	
متن	فرش	تیره	تر	باشد،	معموالً	حاشیۀ	آن	رنگ	روشن	دارد	و	برعکس،	اگر	در	
حاشیۀ	فرش	رنگ	تیره	به	کار	رفته	باشد،	در	متن	از	رنگ	هاي	روشن	استفاده	
مي	شود.	در	سال	هاي	اخیر،	با	وارد	شدن	تابلوبافي	و	نقشه	هایي	که	در	آنها	تعداد	
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زیادي	رنگ	به	کار	رفته،	تا	حدود	زیادي	محدودیت	سنتي	ناشي	از	استفاده	از	
رنگ	هاي	گیاهي	از	بین	رفته	است.	با	این	همه،	حتي	در	رنگ	بندي	فرش	هاي	
تابلویي	و	به	خصوص	تابلوهایي	که	بر	اساس	مینیاتورهاي	ایراني	تهیه	مي	شود،	

روح	کلي	حاکم	بر	رنگ	بندي	ایراني	را	مي	توان	احساس	کرد.

رنگ	آمیزي	و	نوع	رنگ

با	آنکه	رنگ	بندي	اولیه	در	نقشه	به	میزان	زیادي	تعیین	کنندۀ	رنگ	هاي	فرش	
است،	ولي	نوع	رنگ	به	کار	رفته	در	فرش	نیز	بسیار	مهم	است.	تا	آنجا	که	مي	توان	
یا	 چیني	 مشابه	 انواع	 به	 نسبت	 ایراني	 فرش	هاي	 برتري	 دالیل	 از	 یکي	 گفت	
هندي،	نوع	خاص	رنگ	هاي	ایراني	است.	این	در	شرایطي	است	که	مي	دانیم	در	
کشورهاي	آسیایي،	به	خصوص	دو	کشور	چین	و	هند،	رنگ	ارزش	خاصي	دارد.

رنگ	هاي	مورد	استفاده	در	فرش	رنگ	هاي	خاصي	اند	که	به	آنها	اصطالحاً	رنگ	
پخته	مي	گویند.	این	رنگ	ها	عمدتاً	ناخالص	بوده	و	نسبت	به	رنگ	هاي	خالص	
صنعتي	از	شفافیت	و	درخشندگي	کمتري	برخوردارند.	علت	اصلي	این	خاصیت	
آن	است	که	در	گذشته	براي	رنگرزي	نخ	هاي	مورد	استفاده	در	فرش،	عمدتاً	
این	 رنگي	 ساختمان	 و	 است	 مي	شده	 استفاده	 طبیعي	 و	 گیاهي	 رنگ	هاي	 از	
ـ	عمدتاً	ناخالص	است.	برای	مثال،	 ـ	یا	قرمزدانه	که	رنگ	حیواني	است	ـ گیاهان	ـ
در	مادۀ	رنگي	روناس	ترکیبات	رنگي	مختلفي	وجود	دارد	که	به	هنگام	رنگرزي	
بر	روي	یکدیگر	و	بر	خامۀ	فرش	اثر	گذارده	و	رنگ	حاصله	را	تغییر	مي	دهد.	
ترکیبات	موجود	در	مادۀ	رنگي	روناس	که	عمدتاً	در	ریشه	آن	است،	ممکن	است	
داراي	رنگ	ارغواني،	صورتي	مایل	به	زرد	یا	قرمز	یا	ترکیبي	از	هر	سه	رنگ	باشد.	
به	همین	سبب	به	هنگام	رنگرزي	این	رنگ	ها،	روي	خامۀ	رنگ	شده	اثر	مي	گذارند.	
گاه	نیز	به	علت	محدود	بودن	رنگ	هاي	طبیعي،	براي	به	دست	آوردن	رنگ	هاي	
بیشتر	از	ترکیب	این	رنگ	هاي	گیاهي	استفاده	مي	شود؛	مثل	رنگ	سبز	که	از	
ترکیب	نیل	با	اسپرک	یا	گندل	به	دست	مي	آید	و	انواع	قرمزها،	ِکِرم	ها	و	سبزها	
بافته	شدۀ	 از	قدیم	در	فرش	هاي	 نوع	رنگ	ها	که	 این	 که	رنگ	هاي	ترکیبي	اند.	
آنها	داراي	تعداد	 نیز	در	فرش	هایي	که	طرح	هاي	 بعدها	 ایراني	دیده	مي	شود،	
رنگ	هاي	بیشتري	بود،	اثر	مي	گذارد.	بدین	ترتیب	حتي	رنگ	آمیزي	فرش	هاي	
تابلویي	یا	منظره	مجموعه	رنگ	هاي	آرام	و	هماهنگي	به	نظر	مي	رسند	و	فاقد	

تندي	یا	زنندگي	اند.
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باید	بدانیم	که	براي	رسیدن	به	این	نتایج	درخشان	در	رنگ	هاي	فرش	تجربیات	
عالي	رنگرزان	ماهر	و	پرحوصلۀ	ایراني	بسیار	مؤثر	بوده	است.	رنگرزان	ایراني	در	
کارگاه	هاي	سنتي	خود	گاه	براي	به	دست	آوردن	یک	فام	)مایۀ	رنگي(	روزها	
و	هفته	ها	تالش	مي	کردند.	نخ	رنگ	شده	را	بارها	شسته	و	در	آفتاب	پهن	کرده	
و	مجدداً	به	کمک	دانه	ها	و	مواد	کمکي	دیگر	رنگ	مي	کردند	و	حاصل	کار	آنها	

یکي	از	دالیل	شهرت	این	فرش	است.

گاهي	 حتي	 و	 است	 ایران	 فرش	 هویت	بخش	 و	 ارزش	دهنده	 مهم	 عامل	 رنگ	
جلوه	بخشي	واقعي	نقش	ها	ناشي	از	رنگ	هاي	به	کار	رفته	در	آنهاست.	بنابراین،	
شهرت	رنگ	هاي	ایراني	را	باید	در	درجۀ	اول	مدیون	مهارت،	تجربه	و	دقت	رنگرزان	
هنرمند	و	بعد	از	آن	وفور	رنگ	هاي	گیاهي	در	ایران	و	نوع	رنگ	هاي	خاصي	که	
از	آنها	به	دست	مي	آید	دانست.	این	موارد	در	خصوص	استان	مرکزي	نیز	صدق	
مي	کند	و	چه	بسا	مي	توان	گفت	که	با	توجه	به	صادراتي	بودن	فرش	استان	مرکزي	
و	رونق	آن	در	بازارهاي	خارجي،	یکي	از	دالیل	شهرت	فرش	هاي	ایراني	به	لحاظ	
کیفیت	و	رنگ	بندي	مربوط	به	فرش	هاي	تولید	استان	مرکزي	بوده	است،	به	طوري	

که	فرش	هاي	ساروق	را	مي	توان	مصداق	عیني	این	موضوع	دانست.	

رنگ	هاي	اصلي	فرش	استان	مرکزي	عبارت	اند	از	الکي،	روناس	)قرمز	دوغي(،	
نخودي،	طالیي،	 قهوه	اي،	 شتري،	 روشن،	 سبز	 مله	اي،18	 سرمه	اي،	 کرم،	 آبي،	

دارچیني،	صورتي،	موشي	و	مانند	اینها.	

آن	رنگ	هایي	که	به	صورت	آبي	فراهان،	نیلي	و	روناسي	مشک	آباد	یا	قرمز	دوغي	
ساروق	هنوز	شهرت	خود	را	حفظ	کرده	است	و	رنگ	هاي	سبز	و	کرم	و	زرد	کاهي	
همگي	از	ترکیبات	غني	گیاهي	به	دست	مي	آمد	و	رنگ	هاي	روناس،	پوست	گردو،	
برگ	مو	و	پوست	انار	هر	یک	سهمي		باارزش	و	شایسته	در	رنگ	هاي	فرش	این	
منطقه	داشته	اند.	دکتر	فوریه	در	خاطرات	خود	مي	نویسد:	“اگر	حقه	بازي	برخي	
تجار	اروپایي	را	کنار	گذاشته	مي	توانیم	بگوییم	اهالي	شهرستان	اراک	در	جهت	
تهیۀ	رنگ	آمیزي	و	بافت	قالي	تا	اوایل	قرن	چهاردهم	هجري	سرآمد	ابناء	وطن	
نام	ساروق	 به	 اروپایي	 بازار	 در	 را	 ایراني	 و	هنوز	هم	فرش	خوب	 بوده	اند	 خود	
مي	شناسند.”	شهرت	رنگ	هاي	فرش	معروف	ساروق	نظیر	همۀ	فرش	هاي	کهن	

18رنگی	است	بین	زرد	و	نارنجی	و	از	مخلوط	کردن	نصف	استکان	رنگ	زرد	و	چهار	قطره	سرمه	ای	به	دست	
می	آید.	این	رنگ	به	سکه	ای	نیز	شهرت	دارد.
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منطقه	به	سبب	استفاده	از	رنگ	هاي	گیاهي	است.	اگر	چه	این	بدان	معني	نیست	
که	وجود	رنگي	مثل	نیل	را	که	از	قدیم	رنگي	غیرگیاهي	بوده	یا	قرمزدانه	را	ندیده	
بگیریم	که	حشرۀ	رنگیني	است،	ولي	در	فرش	هاي	این	منطقه	یا	مناطقي	که	به	
استفاده	از	رنگ	هاي	سنتي	ایراني	شهرت	دارند،	استفاده	از	روناس	و	به	ندرت	

قرمزدانه،	برگ	مو،	پوست	گردو	یا	جفت	و	اسپرک	رایج	و	غالب	است.19	

بافت،	دوام	و	کاربري	

نحوۀ	بافت،	پرداخت	و	تکمیل	فرش	هاي	اراک	از	گذشته	تا	به	حال	چندان	تغییري	
نکرده	است.	مشخصۀ	اصلي	فرش	هاي	قدیم	و	دوران	رونق	بافت	خوب	و	تقریباً	
دقیق	به	خصوص	در	مورد	نمونه	هاي	سفارشي	بوده	است.20	فرش	هاي	اراک	بیشتر	
از	انواع	متوسط	و	مرغوب	و	گره	فرش	ها	از	نوع	فارسي	)نامتقارن(	است.	یعني	پس	
از	گره	زدن	از	دو	سر	خامه،	یکي	را	کمتر	و	دیگري	را	بیشتر	مي	کشند.	به	عبارت	
دیگر،	این	گره	به	دور	یک	تار	مي	پیچد	و	سر	دیگر	آن	از	پشت	تار	دومي	به	طور	
آزاد	مي	گذرد.	در	واقع،	در	گره	فارسي	سه	گره	از	طرفین	یکي	از	تارها	درمي	آید.21	

شکل	1.	نمایش	گره	نامتقارن

پشم	هاي	به	کار	رفته	در	قالي	بافي	اراک	از	نوع	مرغوب	است.	بدبافي	و	استعمال	
گره	هاي	تقلبي	یا	جفتي	کیفیتي	است	که	در	فرش	هاي	این	ناحیه	کمتر	دیده	
ایستاده	 دارهاي	 از	 خود	 دیرین	 سنت	هاي	 اساس	 بر	 اراکي	 بافندۀ	 مي	شود.	

19صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	21-20.

20صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	26.

21فضل	اهلل	حشمتی	رضوی،	فرش	ایران	)تهران:	دفتر	پژوهش	های	فرهنگی،	1380(،	30-26.
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از	 از	روي	نقشه	مي	بافد	و	طرح	هاي	آن	 )عمودي(	استفاده	می	کند	و	همواره	
محلي	به	محل	دیگر	تغییر	مي	کند.	

شکل	2.	نمونۀ	دار

یکي	از	عوامل	مؤثر	بر	کیفیت	و	مرغوبیت	قالي	تعداد	گره	در	هر	رج	است.	هر	
چه	فرش	ریزبافت	تر	باشد،	یعني	تعداد	گره	در	هر	رج	بیشتر	باشد،	مرغوبیت	
و	نوع	آن	بهتر	است.	در	استان	مرکزي	معموالً	همه	نوع	قالي	از	20	رج	یک	
گره	تا	70	رج	بافته	مي	شود	که	نشانۀ	پویایي	این	هنر	در	استان	است.	معموالً	
فرش	هایی	با	بافت	20	و	25	رجي	جز	فرش	هاي	درشت	بافت	شمرده	مي	شوند	
به	فرش	هاي	 زمینه	مي	توان	 این	 در	 استان	 و	جهاني	 معروف	 بافته	هاي	 از	 که	
مشک	آباد	اشاره	کرد.	ضمناً	تولید	این	نوع	فرش	در	برنامه	هاي	آموزشي	و	توسط	
و	 اراک	 منطقۀ	 فرش	هاي	 بیشتر	 مي	گیرد.	 صورت	 مبتدي	 و	 ساده	 بافندگان	
حومه،	سربند،	قره	کهریز	و	شرا	25،	30	و	35	رج	اند.	فرش	هاي	عالي	فرش	هاي	
40،	45،	50	رج	)گل	فرنگ(	است	که	معموالً	در	مناطق	ساروق	و	ساوه	بافته	
مي	شود	و	این	در	حالي	است	که	رج	شمارهاي	ریزتر	تا	70	رج	با	مواد	و	مصالح	
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زرندیه	 و	 ساوه	 غرق	آباد	 منطقۀ	 سه	 در	 ساوجي	 هنرمندان	 دست	 به	 ابریشم	
)خرقان(	بافته	مي	شوند	و	جزو	دستۀ	فرش	هاي	نفیس	قرار	دارند.	جدول	2	به	

شرح	این	تفاوت	ها	در	استان	اشاره	دارد.

جدول	2.	رج	شمارهاي	فرش	هاي	استان	مرکزي

رجشهر	)منطقه(

30	رجاراک

45-40	رججیریا،	ساروق	و	غیاث	آباد

25-20	رجمشک	آباد

35-30-25	رجسربند،	قره	کهریز	و	شرا

40-30	رجخمین	و	تفرش

60-50	رجساوه

برگرفته از صوراسرافيل، غروب	زرین	فرش	ساروق، 18.

با	توجه	به	ارتباط	شهرستان	تفرش	با	استان	قم،	فرهنگ	قالي	بافي	این	شهرستان	
از	استان	قم	متأثر	بوده	است	و	رواج	قالي	هاي	کرک	و	ابریشم	و	توسعۀ	آن	به	
چشم	مي	خورده	است.	فرهنگ	قالي	بافي	محالت	شباهت	زیادي	با	اراک	داشته	
و	فرش	هاي	30،	35	و	40	رج	بافته	مي	شده،	اما	اکنون	در	حال	تأثیرپذیري	
از	فرش	قم	است.	حدود	70	درصد	از	کل	وزن	قالي	را	خامه	پشمي	آن	تشکیل	
و	 تار	و	پود	تشکیل	مي	دهند	 و	 پنبه	اي	 را	نخ	هاي	 باقي	 مي	دهد	و	30	درصد	
مهم	ترین	شاخص	مرغوبیت	فرش	نوع	پشم	آن	است	و	مرغوبیت	الیاف	پشمي	نیز	
بستگي	به	ظرافت،	طول،	رنگ،	استحکام	و	قابلیت	کشش	آن	دارد.	در	ساروق	
با	 قالي	هایي	 با	120	گره	در	هر	رج	و	در	روستاهاي	وفس	 قالي	هاي	ریزبافت	
160	گره	در	هر	رج	بافته	مي	شود.	ویژگي	هاي	فني	بافت	در	قالي	اراک	را	به	

شرح	ذیل	مي	توان	بر	شمرد.
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جدول	3.	ویژگي	هاي	فني	بافت	در	قالي	اراک

پشم	در	پرز	فرش	و	نخ	پنبه	در	تار	فرش	یگانه	موارد	استفاده	مواد	اولیۀ	مورد	مصرف
در	قالي	هاي	منطقه	اراک	است.

و	ابعاد	رایج مترمربع	 	2/5×3/5 	،2×3 ذرع،	 دو	 نیم،	 و	 ذرع	 پشمي-	
حتي	ابعاد	بزرگ	تر	نیز	در	قالي	هاي	منطقۀ	اراک	وجود	دارد.

قالي	هاي	اراک	با	گره	فارسي	بافته	مي	شود.نوع	گره

قالي	هاي	اراک	و	روستاهاي	حومه	آن	هنگام	بافت	داراي	شیرازه	شیرازه	بافي
مي	شود.

دارهاي	عمودي	ثابت	مورد	استفاده	است.نوع	دار	قالي

قالي	هاي	منطقه	اراک	به	روش	فارسي	چله	کشي	مي	شود.نوع	چله	کشي

برگرفته	از	صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	84.

طرح	و	نقشه

هیچ	سابقه	اي	در	دست	نیست	که	قبل	از	رشد	و	گسترش	نوع	جهاني	فرش	
ساروق	بر	فرش	بافي	گسترده	کارگاهي	و	بافت	فرش	هاي	ظریف	و	بزرگ	پارچه	
با	طرح	هاي	اسلیمي	و	پیچیده	که	در	عصر	صفوي	وجود	داشته	داللت	کند.	این	
امر	خود	دلیل	محکمي		بر	آن	است	که	جذابیت	و	شهرت	منطقۀ	فراهان	قدیم	و	
ساروق	و	نهایتاً	اراک	را	باید	در	ویژگي	هاي	محلي	این	فرش	ها	و	همچنین	نقش	

طرح	آنها	جستجو	کرد.	

در	یک	بررسي	اجمالي	از	نقوشي	که	هویت	خاص	فرش	هاي	منطقه	طي	حدود	
مشخص	 مرحلۀ	 چهار	 در	 را	 طرح	ها	 این	 مي	توان	 مي	دهد	 نشان	 را	 قرن	 	1/5
دسته	بندي	کرد.	بدیهي	است	که	این	نظریه	به	معناي	درجه	بندي	و	شناسایي	و	

ارزیابي	کلي	طرح	هاي	منطقه	نبوده	و	قابل	تغییر	خواهد	بود.	

مرحله	اول،	مرحلۀ	قبل	از	صد	سال	اخیر،	یعني	قبل	از	اینکه	فرش	اراک	به	
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بر	 را	در	 تغییر	و	تحول	شود	 منزلۀ	یک	کاالي	تجاري	و	صادراتي	دستخوش	
مي	گیرد.	این	دوره	احتماالً	از	دوران	فتحعلي	شاه	تا	اواخر	سلطنت	ناصرالدین	شاه	
را	شامل	مي	شود	که	در	این	دوران	هویت	بومي	و	منطقه	اي	کاماًل	بر	فرش	هاي	
محدود	موجود	حاکم	است.	وجود	برخي	از	طرح	هاي	سنتي	قدیمي		نظیر	ماهي،	
بوته،	لچک	ترنجي	و	طرحي	مأخوذ	از	شال	بافي	)بادامي(	که	به	وسیله	بافندگان	
بالنسبه	 فرش	هاي	 روي	 بر	 و	 منطقه	 طرح	هاي	 در	 کاشاني	 احتماالً	 و	 کرماني	
درشت	جا	افتاده	و	وجود	برخي	از	طرح	هاي	خاص	در	فرش	هاي	قدیم	مناطق	
کمره،	سرابند،	لیلیان،	ساروق	و	مشک	آباد	گواه	آن	است	که	در	منطقۀ	مرکزي	
ایران	و	حول	و	حوش	جایي	که	امروزه	اراک	نامیده	مي	شود،	پیش	از	حضور	
بازرگانان	و	تجار	خارجي،	فرش	بافي	غني	و	جالب	توجهي	وجود	داشته	است.	

مرحله	دوم	آغاز	گسترش	تجارت	فرش	اراک	و	افزایش	تجارتخانه	هاي	خارجي	
در	این	منطقه	است	که	یادآور	بازار	پررونق	و	سودآور	فرش	در	اواخر	سلطنت	
در	 است.	 پهلوي	 دورۀ	 اوایل	 و	 احمدشاه	 مظفرالدین	شاه،	 ناصرالدین	شاه،	عصر	
این	زمان،	به	سبب	نفوذ	فرهنگي	و	اعمال	سلیقه	از	طریق	عامالن	تولید	فرش،	
اروپا(	 اروپایي	)باب	 تاثیر	طرح	ها	و	نقوش	و	رنگ	آمیزي	 تحت	 منطقه	تدریجاً	
قرار	مي	گیرد.	با	وجود	این	که	از	این	زمان	شواهد	متعددي	در	دست	است	که	
کمپاني	هاي	مزبور	خود	راساً	اقدام	به	تهیۀ	طرح	و	رنگ	کرده	و	حتي	نمونه	هاي	
نقاشي	شده	از	طرح	را	در	اختیار	طراحان	قرار	مي	دادند،	ولي	ویژگي	هاي	بومي	
و	محلي	و	استفاده	از	طرح	ها	و	رنگ	آمیزي	منطقه	نیز	داراي	ارزش	بوده	و	مورد	
استفاده	قرار	مي	گیرد	و	برخي	طرح	ها	نظیر	گل	فرنگ	و	کف	ساده	که	متأثر	از	
طرح	هاي	گوبلني	است،	با	کمک	قلم	طراحان	و	بافندگان	ماهر	ایراني	در	اراک	
نیز	همچون	مناطق	دیگر	)کرمان(	تقریباً	جا	مي	افتد.	تخریب	واقعي	فرش	اراک	
از	زمان	نفوذ	کمپاني	هاي	امریکایي	آغاز	شد	که	به	دلیل	تحمیل	سلیقۀ	خویش	
در	طرح	ها	و	رنگ	ها،	تدریجاً	طي	سي	سال	فرش	اراک	را	به	نوعي	از	شکل	و	

محتوا	تهی	کرده	است.	

حضور	 با	 و	 اروپایي	 کمپاني	هاي	 عقب	نشیني	 و	 اول	 جهاني	 جنگ	 از	 بعد	
شرکت	هاي	امریکایي،	مشخصات	فرش	هاي	منطقه	بر	اساس	نیاز	این	شرکت	ها	
و	 بلند	 الیاف	 با	 بافت	 نوعي	 امریکایي	 تجار	 نیاز	 اساس	 بر	 پیدا	مي	کند.	 تغییر	
و	 دکوراتیو	 خاصیت	 نوعي	 منطقه	 بافت	 به	 ساده	 طرح	هاي	 و	 تند	 رنگ	هاي	
غیرسنتي	مي	دهد.	مشتري	این	فرش	ها	عمدتاً	تجار	و	بازارهاي	امریکایي	اند	و	
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به	همین	سبب	است	که	در	بحران	سال	هاي	1929-1930م	بازار	این	فرش	در	
امریکا	به	شدت	آسیب	مي	بیند	و	سقوط	مي	کند.	

مرحلۀ	سوم	سال	هاي	بین	1310-1330ش	است	که	فرصتي	براي	تجدید	حیات	
از	طریق	 ایجاد	مؤسسۀ	قالي	و	سپس	 با	 ابتدا	 ایران	پدید	مي	آورد،	زیرا	 فرش	
کاال	شکل	مي	گیرد.	 این	 از	 نوعي	حمایت	 فرش	 و	شرکت	 زیبا	 ادارۀ	هنرهاي	
به	 طراح	 هنرمند	 و	 قلم	 طراحان	صاحب	 کشانیدن	 با	 مرحله	 این	 در	 چه	 اگر	
تهران،	مراکز	فرش	بافي	در	بخش	طراحي	خویش	آسیب	جدي	مي	بیند،	ولي	
به	طور	کلي	در	این	دوره	فرش	هاي	زیبا	و	ظریفي	بافته	مي	شود	که	حکایت	از	
رونق	تولید	فرش	هاي	با	کیفیت	خوب	دارد.	تا	آنجا	که	مي	دانیم	در	این	دوران	
طراحان	بزرگي	نظیر	ذبیح	اهلل	و	اسداهلل	ابطحي	و	برادران	تهراني	در	طرح	فرش	
اراک	دست	دارند	و	با	آنکه	نمونه	اي	دال	بر	حضور	طراحان	بزرگي	نظیر	عیسي	
اراک	 متولد	 رفیعي	 عبدالکریم	 و	 اسداهلل	دقیقي	 و	 اراک	 بزچلو	 متولد	 بهادري	
احتماالً	 ولي	 نداریم،	 دست	 در	 منطقه	 فرش	 در	 )غفاري(	 انجداني	 اسداهلل	 و	
عیسي	خان	بهادري،	طراح	بزرگ	فرش	و	دو	طراح	ذکرشدۀ	دیگر،	قبل	از	رفتن	
مجدداً	 سال	ها	 این	 طي	 وصف،	 این	 با	 داشته	اند.	 فعالیت	 اراک	 در	 تهران	 به	
باز	 اراک	 فرش	 بازار	 به	 مشخص	 خواست	هاي	 با	 کماکان	 امریکایي	 مشتریان	

مي	گردند	تا	براي	سال	هاي	بعد	تأثیر	دائم	خود	را	بگذارند.	

بازارهاي	 ترک	 و	 محلي	 تولیدات	 چارچوب	 به	 بازگشت	 مرحلۀ	 چهارم	 مرحلۀ	
جهاني	است،	با	این	تفاوت	که	دیگر	از	آن	تنوع	حسرت	برانگیز	طرح	هاي	بومي	
و	آن	غناي	رنگ	هاي	سنتي	و	محلي	کمتر	مي	توان	نشاني	یافت.،	اگرچه	در	این	
زمان	کوشش	هایي	از	طرف	برخي	تجار	و	شرکت	فرش	صورت	مي	گیرد	که	فرش	
اراک	به	عصر	رونق	گذشته	بازگردد،	ولي	فرش	امروز	اراک	گواه	آن	است	که	

شمارش	معکوس	از	همان	زمان	براي	این	فرش	آغاز	شده	بود.22	

اکثر	نقشه	هاي	 باالیي	است	و	 این	استان	در	حد	 گستردگي	و	تنوع	نقشه	در	
جدید	مورد	استفاده	از	شهرهاي	اصفهان	و	قم	و	تلفیقي	از	نقشه	هاي	منطقه	
است.	این	نقوش	که	عمدتاً	از	طرح	هاي	محلي	است	و	در	دهه	هاي	اخیر	دچار	
	.3 ماهي	خوار،	 مرغ	 	.2 درهم،	 ماهي	 	.1 از	 عبارت	اند	 که	 است	 شده	 تحوالتي	
تک	بند،	4.	ستوني،	5.	لچک	ترنج،	6.	بته	میر،	7.	جغرافیا،	8.	دستگاهي،	9.	

22صوراسرافیل،	غروب	زرین	فرش	ساروق،	30-28.
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ریحان،	13.	مهرجو،	14.	کف	 بند	 زیر	خاکي،	12.	 لیلیان،	11.	 اطلسي،	10.	
ساده،	15.	شاه	عباسي	و	16.	افشان.

در	نقاط	متفاوت	استان	به	طرح	هاي	خاص	منطقه	نیز	برخورد	مي	کنیم	که	آن	
طرح	ها	با	نام	همان	روستا	یا	محل	شهرت	دارند،	مانند

1.	نقشۀ	بته	سرابند	)بته	میر(	که	مخصوص	منطقۀ	سربند	و	جایگاه	اصلي	
بافت	 به	 از	حفظ	هم	مي	بافند	و	 را	 آن	روستاي	مالمیر	است	و	آن	

نقوش	دیگر	نمي	پردازند،	مگر	نقشۀ	دسته	گلي.	
2.	نقشۀ	گل	حنا	که	مخصوص	روستاي	تره	مزد	است	که	گاهي	قالي	را	

به	همان	نام	مي	شناسد	و	این	روستا	در	شمال	اراک	است.	
3.	دیگر	قالي	هاي	منطقۀ	مشک	آباد	است	که	طرح	خاص	خود	را	دارند	

و	بیشتر	با	رج	شمار	20	و	25	تهیه	مي	شوند.
4.	نقشۀ	قالي	هاي	روستاي	لیلیان	از	توابع	شهرستان	خمین	که	از	قدیم	
به	بافت	آن	اشتغال	دارند	و	طرح	قالي	روستاي	کمره،	با	توجه	به	
اینکه	از	قدیم	تعدادي	از	ارامنه	در	آنجا	سکونت	داشته	اند	با	طرح	هاي	
به	 منظره	اي	 نقشه	هاي	 مانند	 برخورد	مي	کنیم؛	 نیز	 آنها	 مخصوص	
شکار	رفتن	خسرو	پرویز	و	دیدار	شیرین	در	چشمه	که	از	قالي	هاي	

موزه	اي	است.	
5.	دیگر	قالي	هاي	محلي	با	نقشۀ	خاص	خود	مانند	شیخ	صفي	و	یا	انواع	
و	 مي	شوند	 بافته	 	25 رج	شمار	 در	 بیشتر	 که	 شاه	عباسي	 ساده	شدۀ	
مربوط	به	روستاهاي	مابین	اراک	و	خمین	اند،	مانند	گیلي،	کودزر،	

حسن	آباد	و	ورچه.
6.	قالیچه	هاي	بافت	اطراف	شهر	محالت	و	اراک،	از	جمله	مشک	آباد،	با	
نام	محال	معروف	است.	در	قدیم	منطقه	اي	به	این	نام	وجود	داشته	

که	قالي	هاي	آن	مشهور	و	مراکز	داد	و	ستد	بوده	است.

برخي	مفاهیم	تخصصي	هنر	و	صنعت	فرش	استان

با	 یا	 و	 گلدان	 بدون	 به	صورت	دسته	اي	 که	 از	گل	ها	 گلي:	مجموعه	اي	 دسته	
گلدان	طراحي	شده	است.	این	طرح	در	اغلب	نقاط	ایران	به	ویژه	کرمان،	قم	و	
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اراک	بافته	مي	شود	و	اصطالحاً	به	“کومه”	یا	“کومه	اي”	و	“کومه	گل”	و	“دسته	
گل	اراک”	معروف	است.

اسلیمي	که	 سربند	 شکل	 همانند	 است	 نقشي	 چاي	داني	 یا	 قنداني	 سماوري:	
شباهتي	با	سماور	یا	چاي	دان	دارد.	این	نقش	که	با	دو	چنگ	اسلیمي	طراحي	
مي	شود،	معموالً	در	حاشیۀ	پهن	و	در	کنار	سایر	نقوش	تکرار	مي	شود.	طراحي	
این	نقش	به	صورت	هندسي	و	گردان	امکان	پذیر	است.	استفاده	از	این	نقش	در	
مناطق	مختلف	و	به	ویژه	آذربایجان،	کردستان،	خراسان	و	اراک	متداول	است.	

ظل	السلطاني:	طرحي	از	قالي	ایراني	که	بیشتر	در	اراک،	فراهان،	مالیر،	ابرکوه	
براي	 که	 است	 قالي	 طرح	 از	 نمونه	اي	 به	 منسوب	 و	 مي	شود	 بافته	 آباده	 و	
ظل	السلطان،	فرزند	بزرگ	ناصرالدین	شاه	قاجار،	بافته	شده	است.	این	طرح	از	
واگیره	اي	با	نقش	گلدان	پرگل	شکل	گرفته	که	در	متن	قالي	تکرار	شده	است.

کناره:	دست	بافته	اي	با	عرض	باریک	و	طول	بلند	که	براي	فرش	کردن	بخش	
از	اتاق	یا	راهروها	و	پله	ها	استفاده	مي	شود.	در	یک	دست	قالي،	دو	تخته	قالي	
که	در	طرفین	قطعه	اي	به	نام	“میان	فرش”	قرار	مي	گیرند	نیز	کناره	است.	در	

مناطق	اراک	و	نائین	به	بخش	ساده	باف	قالي	نیز	کناره	مي	گویند.

گره	نامتقارن:	در	این	نوع	گره،	که	به	گره	فارسي	نیز	معروف	است،	نخ	پرز	به	
دور	یکي	از	تارها	مي	پیچد	و	در	نتیجه	شکلي	نامتقارن	به	وجود	مي	آورد.	این	
گره	بین	بافندگان	نواحي	خراسان،	قم،	اراک،	اصفهان،	کرمان	و	برخي	مناطق	

شرقي	ایران	رایج	است.

ماهي:		این	نقش	که	نمونه	هاي	اولیه	آن	در	هرات	به	دست	آمده	است،	نقش	
قالب	برگي	منحني	شکل	طراحي	شده	 این	نقش	در	 از	ماهي	است.	 ساده	اي	
است	که	استفاده	از	رنگ	هاي	روشن	در	لبه	هاي	داخلي	برگچه،	حرکت	آرام	و	
دلپذیر	ماهي	کوچکي	را	در	ذهن	تداعي	مي	کند.	تکرار	قرینه	این	نقش	به	دور	
گل	هاي	چندپر،	واگیره	اي	را	به	وجود	مي	آورد	که	با	تکرار	آن	طرح	ماهي	درهم	
قالي	 حاشیه	هاي	 و	 لچک	 ترنج،	 متن،	 مي	تواند	 که	 طرح	 این	 مي	گیرد.	 شکل	
به	 فراهان	 و	 کردستان	 آذربایجان،	 مراکزي	چون	خراسان،	 در	 کند،	 تزیین	 را	

شیوه	هاي	مختلف	استفاده	مي	شود.

کلي	 اصول	 از	 نیز	 ساروق	 درهم	 ماهي	 یا	 ساروق	 ماهي	 طرح	 ساروق:	 ماهي	
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طراحي	نقش	ماهي	تبعیت	کرده،	به	صورت	ریز	و	درهم	و	ظریف	به	کار	برده	
مي	شود،	به	طوري	که	ظرافت	آن	تداعي	کنندۀ	نقش	پارچه	هاي	ترمه	است.

ماهي	فراهان:	از	نقش	هاي	سنتي	نواحي	اراک،	از	جمله	فراهان	است	و	از	انواع	نقوش	
ماهي	در	هم	محسوب	مي	شود.	در	این	طرح،	نگاره	ماهي	به	غیر	از	متن،	حاشیه	ها	را	

نیز	تزیین	مي	کند	و	با	نگاره	الک	پشتي	یا	سماوري	نیز	همراهي	مي	شود.23	

اندازه	و	ابعاد	

فرش	دستباف	از	نظر	اندازه	و	ابعاد	به	چند	دسته	تقسیم	مي	شود	که	عبارت	اند	از

1.	قالي:	به	فرش	هایي	گفته	مي	شود	که	مساحت	آنها	6	مترمربع	یا	از	
آن	بیشتر	باشد	که	معموالً	در	ابعاد	3×2،	3/5×2/5،	4×3،	5×3/5،	

6×4،	7×5،	10×6	متر.
2.	قالیچه:	فرشي	با	سطح	حداقل	3	متر	مربع	با	ابعاد	عرضي	از	1/40	تا	

1/55	متر	و	ابعاد	طولي	بین	2/20	متر	تا	2/35	متر.
3.	ذرع	و	نیم:	فرشي	با	ابعاد	عرض	1/15-1	متر	و	ابعاد	طولي	1/65-

1/05	متر.
4.	ذرع	و	چارک:	ابعاد	این	نوع	فرش	ها	عموماً	130×80	سانتي	متر	است	

و	بافت	آنها	نیز	بیشتر	در	مناطق	فارسي	باف	رایج	است.
5.	دو	ذرع:	ابعاد	این	نوع	قالیچه	1/35×2/1	متر	است.

6.	پرده	اي:	اندازۀ	فرش	هاي	پرده	اي	معموالً	2/5×1/5	متر	است.	این	نوع	
فرش	ها	در	مدخل	اتاق	یا	سالن	ها	نصب	مي	شود.

7.	کلگي:	ابعاد	این	فرش	ها	معموالً	3×1/5،	3×1/70،	3/5×2	متر	است.	
روستاییان	 و	 میان	چادرنشینان	 در	 و	 قدیم	 در	 بیشتر	 بافت	کلگي	

معمول	بوده	است.
8.	خرک،	پشتي،	پادري:	انواعي	از	فرش	با	ابعاد	کوچک	با	عرض	کمتر	

از	یک	متر.
9.	کناره:	نوعي	فرش	داراي	طول	بلندي	که	همراه	با	میان	فرش	به	کار	

رفته	و	براي	پوشاندن	روي	پله	و	راهرو	استفاده	مي	شود.

23سیدجالل	الدین	بصام،	محمد	حسین	فرجو،	زهرا	ذریه	و	سیدامیر	احمد،	)1386(،	“رویاي	بهشت،”	در	

هنر	قالي	بافي	ایران	)تهران:	تا	14،	1386(،	34-26.
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10.	پادري:	این	فرش	به	اندازۀ	پاگرد	در	ورودي	معموالً	70×50	بافته	مي	شود.
11.	فرش	بیضي	و	دایره:	انواعي	از	فرش	بر	اساس	نقشۀ	از	پیش	طراحي	
شده	روي	چله	هاي	معمولي	که	بافتن	آنها	مهارت	خاص	مي	خواهد.

البته	با	توجه	به	دستبافت	بودن	این	فرش	ها	احتمال	چند	سانتي	متر	اختالف	را	
بایستي	در	اندازۀ	آنها	در	نظر	گرفت.24	

در	نقاط	گوناگون	استان	مرکزي	با	توجه	به	سبک	منطقه	و	رواج	فرش	بافي	تنوع	
اندازه	و	ابعاد	فراوان	است،	لیکن	اندازه	و	ابعاد	رایج	فرش	استان	مرکزي	عمدتاً	
ذرع	و	نیم،	دو	ذرع،	3×2،	3/5×2/5	مترمربع	بوده	و	حتي	ابعاد	بزرگ	تر	نیز	در	

قالي	هاي	منطقه	اراک	دیده	می	شود.	

کانون	هاي	فعال	فرش	دستباف	استان	مرکزي

رواج	سبک	هاي	طراحي	و	فنون	بافندگي	فرش	در	سایر	استان	هاي	کشور	خبر	از	
قلمرو	گسترش	یافتۀ	جغرافیاي	فرش	استان	مي	دهد.	فراواني،	تنوع	و	گستردگي	
کانون	هاي	بافت	فرش	در	استان	در	مجموع	از	همساني	خاصي	بهره	مي	گیرد	
که	سازندۀ	نهاد	فرش	در	استان	و	تجلي	گاه	فرهنگ،	مناسبات	و	شئون	عدیده	اي	
است	که	به	مرور	طي	نسل	هاي	متمادي	بر	مبناي	این	خاستگاه	شکل	گرفته	اند.	

امروزه	کانون	هاي	فعال	فرش	بافي	استان	مرکزي	به	شرح	ذیل	اند:

جدول	4.	کانون	هاي	فعال	و	نقشه	و	طرح	هاي	مختلف	رایج	در	استان	مرکزي

کانون	هاي	فعالنام	شهرستانردیف

اراک1

الف.	شهرستان	اراک	و	بخش	ها	و	روستاهاي	تابعه	شامل	ساروق	
و	جیریا،	غیاث	آباد،	طور	سینا،	بادرستان،	رازگردان،	مشهدالکوبه

ب.	روستاهاي	مهرآباد،	هزاوه،	شمس	آباد،	داین،	مرزیجران

ج.	مشک	آباد،	سهل	آباد،	قلعه	نو،	کارچان،	داودآباد،	ده	نمک،	شانق

د.	گوار،	عقیل	آباد،	گوشه،	چشمه	پهن،	علي	آباد،	سنجان،	گلشن	آباد،	
گل	تپه

24شیرین		صوراسرافیل،	رنگ	هاي	ایراني	)تهران:	مؤسسۀ	تحقیقات	فرش	دستباف،	1378(.
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ساوه2
شهرستان	ساوه	و	روستاهاي	غرق	آباد،	بندچاي،	مرق،	مرق	کان،	
اندیس،	آوه،	اوجان،	رحمت	آباد،	ازبیزان،	نورعلي	بیک،	یل	آباد،	

استوج،	الوسجرد

شهرستان	خمین	روستاهاي	جلماجرد،	جعفرآباد،	فرج	آباد،	شهابیه،	خمین3
ورآباد،	میشي	جان،	رباط	مراد،	خراوند،	لیلیان

محالت4
شهرستان	محالت	و	روستاهاي	باقرآباد،	پشت	گوار،	کوه	سفید،	
ور	 علیا،	 ور	 قایقان،	 نخجیروان،	 رز،	 چل	 گل	چشمه،	 لریجان،	

سفلي،	امیرآباد،	بزیجان	

دلیجان5

قالهر،	 اردهال،	 مشهد	 روستاهاي	 و	 نراق	 و	 دلیجان	 شهرستان	
خاوه	هستیجان،	موزوش،	سینه	قان،	دریجوقا،	رباط	ترک،	راونج،	
قوچک،	 فرنق،	 جوشق،	 الران،	 توت،	 جان،	 هستي	 وسقونقان،	

کهک،	دودهک،	راوه،	واران،	دوزیا،	کروگان،	بیجگان،	ریحان

شازند6
شهرستان	شازند	و	آستانه	و	روستاهاي	مالمیر،	سربند،	زالیان،	
آستانه،	هفته،	بازنه،	ورشه،	موچان،	حصار	و	فر،	تحت	محل،	باغ	

بر	آفتاب،	قلعه	آقا	حمید

شهرستان	تفرش	و	روستاهاي	فرک،	جفتان،	قزلجه،	قزل	قاش،	تفرش7
بازرجان	و	سفتگان

نوده،	آشتیان8 سیاوشان،	 کردیجان،	 روستاهاي	 و	 آشتیان	 شهرستان	
مزرعه	نو،	گرکان،	فیض	آباد،	بنچنار،	ورسان	ساوشان،	صالح	آباد

کمیجان9
سبز،	 دره	 یساول،	 یاسبالغ،	 روستاهاي	 و	 کمیجان	 شهرستان	
چهرقان،	کلوان،	خمارباغي،	کوت	آباد،	وفس،	میالجرد،	خنجین،	

فامرین،	سمقاور،	سلیم	آباد،	خسروبیگ،	اسفندان	و	چلبي

در	زرندیه10 و	 آسیابک(	 امیرآباد،	 زرندکهنه،	 )مناطق	 مرکزي	 در	بخش	
بخش	خرقان	روستاهاي	علیشار،	رازقان

شهرستان	فرمهین	و	روستاهاي	دستجان	و	غیاث	آباد،	تلخاب،	فراهان11
شیرین	آباد	و	آرزومند،	زنگارک	و	آقازیارت

شهرستان	خنداب	و	حومه	خنداب	و	روستاهاي	درمن،	آدشته،	خنداب12
غینرجه،	دیزآباد،	دهنو،	خانقا	و	دهچال
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کانون	های	فرش	دستباف

اراک،	با	محوریت	ساروق	و	جیریا

قرن	 دوم	 نیمۀ	 حدود	 به	 و	 است	 متأخر	 نسبتاً	 ساروق	 قالي	هاي	 تولید	 تاریخ	
نوزدهم	می	رسد.	قالي	هاي	قدیمي		آن	به	سبب	نقش	ملیح	و	ظریف،	رنگ	هاي	
مالیم	و	زنده	و	بافت	بسیار	دقیق	و	محکم	مورد	توجه	بوده	است.	فرش	هاي	این	
منطقه	غالباً	در	سبک	هاي	شاخه	شکسته	یا	منحني	معموالً	با	طرح	هاي	لچک	

و	ترنج	و	دسته	گل	بافته	مي	شوند.

در	پایان	جنگ	جهاني	اول	یک	شرکت	امریکایي	تجارت	فرش	از	میان	نقشه	هاي	
متداول	در	ساروق	و	اراک	تعدادي	طرح	مطابق	سلیقه	امریکاییان	ابداع	کرد	که	
بعدها	این	نقش	ها	به	ساروق	امریکایي	شهرت	یافت.	فرش	هایي	دو	پود	با	پرز	
بلند	در	اندازه	هاي	متفاوت	در	زمینه	اي	قرمز	با	حاشیۀ	سرمه	اي	و	یا	بژ	روشن	
این	طرح	ها	 شد.	 امریکا	صادر	 به	 و	 بافته	 زیادي	 تعداد	 به	 حاشیه	سرمه	اي	 با	
فاقد	لچک	هاي	چهارگانه	بوده	و	ترنج	میاني	نیز	اکثراً	برخالف	ترنج	هاي	سنتي	
فرش	هاي	ایران،	فاقد	خطوط	حد	فاصل	ترنج	و	متن	است.	در	متن	این	فرش	ها	
کوچک	 گل	هاي	 با	 آنها	 اطراف	 که	 بزرگ	 پیچیده	 برگ	هاي	 و	 گل	 دسته	هاي	

پوشیده	شده	به	صورت	مجرد	و	جدا	از	هم	دیده	مي	شود.

نام	مشایخي	)نوعي	طرح	ماهي(،	 با	 از	بهترین	فرش	هاي	جدید	ساروق،	 یکي	
طرح	 است.	 بیجار	 فرش	هاي	 شبیه	 بسیار	 آن	 ترنج	 و	 لچک	 که	 یافته	 شهرت	
مشایخي	فراورده	اي	است	که	تولیدکنندۀ	آن	قصد	زنده	کردن	طرح	هاي	سنتي	
ساروق	را	داشته	و	نیمي		از	فرش	را	با	نقوش	هندسي	و	نیمي		دیگر	را	با	گل	و	
بوته	هراتي	بافته	است.	فقط	با	حفظ	صحیح	نقوش	ماهي	درهم	که	تهیه	آن	در	
عمل	به	آساني	طرح	هاي	کاماًل	گردان	نخواهد	بود،	بافنده	یک	استاندارد	را	در	

طرح	خود	به	وجود	آورده	که	در	جاي	خود	قابل	تحسین	است.

منطقه	 این	 قالي	هاي	 در	 استفاده	 مورد	 گره	 ساروق:		 قالي	هاي	 بافت	 تکنیک	
فارسي	)نامتقارن(	است.	پود	ساروق	هاي	قدیمي،	نازک	و	اکثراً	آبي	یا	صورتي	
است.	در	پاره	اي	از	ساروق	هاي	قدیمي،	پود	سومي	را	بعد	از	هر	ده	رج	گره	به	کار	
مي	برند.	دارها	هم	به	صورت	افقي	و	هم	عمودي	مورد	استفاده	قرار	مي	گیرند.
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قالي	هاي	ساروق	اکثرا	در	اندازۀ	قالیچه	)2/10×1/30(	و	ذرع	و	نیم	)1/56×1/04(	
تولید	مي	شوند،	اما	در	بازار	قالي	هاي	بزرگ	تري	نیز	با	نام	ساروق	عرضه	مي	شود.	
یکي	از	مشخصات	قالي	هاي	ساروق	رنگ	هاي	آن	است،	رنگ	هایي	که	بیشتر	در	
مایه	هاي	مسي،	دوغي،	بلوطي،	قرمز،	بژ	و	آبي	به	زمینه	فرش	منعکس	مي	شوند.

رنگ	هاي	چیره	عبارت	اند	از	آبي	یا	آبي	روشن	براي	لچک	ها	و	براي	ترنج،	قاب	ها	
از	 رنگ	آمیزي	گل	ها	 در	 دارد.	 کاربرد	 قرمز	 و	 کهنه	 رنگ	صورتي	 یا	گل	ها،	 و	
سبز	کبود	و	براي	زمینه	قالي	از	رنگ	سفید	عاجي،	قهوه	اي	بسیار	روشن	و	آبي	

استفاده	مي	شود.

در	ساروق	هاي	قدیم	فقط	از	رنگ	هاي	طبیعي	با	مایه	هاي	رنگي	مالیم	و	لطیف	
دوغي	 قرمز	 نام	 به	 که	 روناسي	 قرمز	 رنگ	 از	 جلوه	اي	 است.	 مي	شده	 استفاده	
معروف	است،	از	ترکیب	مادۀ	رنگ	دار	روناس	و	دوغ	که	حاوي	اسید	الکیتک	
است	به	وجود	مي	آید	که	خاص	فرش	هاي	اراک	و	قم	است.	رنگ	قرمز	مسي	
مالیمي	که	به	مرور	زمان	پخته	و	براق	شده	نیز	به	فرش	حالت	مخملي	مانندي	
مي	دهد.	به	ویژه	به	آنهایي	که	با	پشم	هاي	مرغوب	و	لطیف	بافته	شده	اند.	بافندگان	
ساروق	معموالً	حاشیۀ	فرش	هاي	خود	را	به	نقوش	سماوري،	خرچنگي	یا	نقوش	

کالسیک	شاه	عباسي	تزیین	مي	کنند.

ترکیب	نقش	قالي	هاي	کوچک	ساروق	شامل	چهار	عدد	لچک	است	که	زمینۀ	
آن	معموالً	آبي	مالیم	یا	قرمز	است	و	روي	آن	یک	برگ	زینتي	نخل	و	یا	گل	
و	بوته	اي	از	نیلوفر	آبي	گسترده	است.	در	ساروق	هاي	بزرگ	تر	غالباً	ترنج	وجود	
ندارد	و	رنگ	زمینه،	که	معموالً	قرمز	صورتي	است،	از	گل	هایي	به	صورت	دسته	

گلي	و	یا	از	گل	دانه	هایي	به	شکل	چلیپا	پر	شده	است.

در	سال	هاي	اخیر	هندسي	شدگي	طرح	ها	شدیدتر	و	خشک	تر	شده	است.	پس	
از	جنگ	جهاني	اول	بازگشتي	دوباره	به	سنت	ها	صورت	گرفت	و	پس	از	آن	نوع	
جدیدي	از	ساروق	رواج	پیدا	کرد	که	“مهد	شیران”	نامیده	شد.	از	ویژگي	هاي	
این	نوع	فرش	حاشیۀ	عریض،	پرز	بلند	و	به	خصوص	نقش	فشرده	اي	از	گل	هاي	
به	هم	فشرده	بوته	اي	و	دسته	گل	هایي	روي	زمینه	صورتي	و	به	ندرت	قرمز	یا	

سفید	بود.
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فراهان	

فراهان	شامل	ناحیۀ	وسیعي	بین	شهرستان	هاي	اراک،	تفرش	و	آشتیان	است.	
این	ناحیۀ	بسیار	کهن	از	دوران	مادها	تاکنون	یادگارهایي	در	خود	نگه	داشته	
است.	هنر	فرش	بافي	ظاهراً	خیلي	دیر	به	دشت	فراهان	راه	یافته	است	و	ابتداي	
ورود	آن	احتماالً	به	اواخر	قرن	دوازدهم	هجري	مي	رسد.	بخش	فراهان	از	سال	
صادرات	 براي	 عمده	اي	 منطقۀ	 به	 تبدیل	 خارجیان	 مستمر	 تقاضاي	 به	سبب	

فرش	شد.

زمینه	اي	 در	 و	 شاخه	شکسته	 در	سبک	 ترنج	دار	 فرش	هایي	 بافت	 گذشته	 در	
ساده	و	عاري	از	نقش	اکثراً	به	رنگ	زرد	طالیي	با	حاشیه	اي	سماوري	و	همچنین	
داشت.	 رواج	 فراهان	 در	 سرمه	اي	 آبي	 رنگ	 به	 متني	 در	 درختي	 طرح	هاي	
امروزه	فرش	ها	و	کناره	هایي	در	طرح	هراتي	مینیاتوري	در	 فراهاني	 بافندگان	
این	منطقه	 به	زرد	را	در	کنار	سایر	طرح	هاي	متداول	در	 زمینۀ	سبز	متمایل	
مي	بافند.	تقریباً	همۀ	فرش	هایي	که	با	نقشۀ	هراتي	در	این	ناحیه	بافته	مي	شوند،	

فاقد	ترنج	میاني	اند.

ویژگي	بافت	قالي	فراهان:	تراکم	گره	در	فرش	هاي	فراهان	بسیار	باال	است	و	ابعاد	
فرش	هاي	فراهان	از	گذشته	تا	امروز	تقریباً	بی	تغییر	باقي	مانده	است	که	بیشتر	
در	اندازه	هاي	ذرع	و	نیم	و	دو	ذرع	است	و	کناره	هاي	آن	غالباً	در	طول	1/5	تا	
3/5	متر	به	بازار	عرضه	مي	شوند.	در	فراهان	نیز	مانند	سنندج	قالیچه	هایي	به	
نام	 به	 ناحیه	 این	 بافت	متوسط	 با	 صورت	قاچ	زین	اسب	مي	بافند.	فرش	هایي	

ـ	موصل	در	بازار	شهرت	دارند. فراهان	

شازند	)سرابند(

اراک	 غرب	 و	 مالیر	 غربي	 جنوب	 در	 کوهستاني	صعب	العبوری	 بخش	 سرابند	
و	 است	 اداري	 مرکز	 که	 است	 بخش	 این	 روستاهاي	 از	 یکي	 میر	 مال	 است.	
مشهور	 سرابند	 میر	 به	 که	 است،	 داده	 قدیمي	محلي	 قالي	بافت	 به	 را	 خود	 نام	
هستند.	قالي	هاي	این	منطقه	داراي	ساختاري	مشابه	قالیچه	هاي	ساروق	اند	و	
بته	میري	شناسنامۀ	 قالیچه	هاي	 امروزه	 آنهاست.	 تمایز	طرح	ویژۀ	 یگانه	وجه	

سرابند	هستند.
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نقش	 اصلي	ترین	 میري(	 برگ	هاي	 از	 کوچکي	 دستۀ	 )یعني	 میري	 بته	 نقش	
این	منطقه	است.	در	خصوص	خاستگاه	این	نقش	و	همچنین	معناي	نمادین	
این	سخن	بسیار	رفته	است.	نقوش	بته	میري	در	سرابند	مي	تواند	به	گونه	هاي	
مختلفي	تعلق	داشته	باشند.	آنها	کم	و	بیش	دراز	شده،	یک	طرح	پیچ	و	خم	
دار	یا	اندکي	هندسي	شده	اند.	خطوط	محیطي	آنها	مشخص	نیستند.	طرح	کاج	
سرابند	یا	بته	میري	که	در	آنها	نقش	ترنج	کوچکي	نیز	دیده	مي	شود،	در	نقشۀ	
و	 بوده	 توري	مانند	 فرش	ها	 این	 حاشیۀ	 مي	خورد.	 به	چشم	 بسیار	 قالي	ها	 این	
در	زمینۀ	سفید	شکري	بافته	مي	شود.	به	همین	علت	در	بین	طراحان	قالي	به	

حاشیه	شیر	شکري	مشهور	شده	است.

رنگ	هاي	متنوعي	نیز	در	این	قالي	ها	وجود	دارد:	آبي،	قرمز،	آبي	روشن،	مایه	هاي	
گوناگوني	از	رنگ	هاي	خرمایي	که	با	زمینه	اي	که	عموماً	به	رنگ	قرمز	با	مایه	هاي	
گوناگون	است	در	تضادند.	زمینۀ	این	قالي	ها	نیز	به	رنگ	سفید	عاجي،	قهوه	اي	
بسیار	روشن	یا	آبي	است.	حاشیه	نیز،	که	به	منظور	تضاد	با	یکنواختي	زمینه	
به	وجود	آمده،	از	سه	تا	هفت	قاب	و	حتي	بیشتر	تشکیل	شده	است.	در	کل،	
قالي	هاي	سرابند	داراي	یک	ساختار	بسیار	محکم	با	تار	و	پودهاي	پنبه	اي	نسبتاً	
ضخیم	اند	و	گره	مورد	استفاده	از	نوع	ترکي	است.	از	این	قالي	ها،	که	به	فرش	هاي	
بته	میر	مشهورند،	در	ابعاد	بزرگ	تر	به	علت	نرمي	و	استحکام	در	مساجد	و	تکایا	

نیز	استفاده	مي	شود.

در	بافت	قالي	هاي	این	منطقه	از	پنبه،	پشم	و	ابریشم	استفاده	مي	شود.	قطع	آنها	
نیز	بسیار	متنوع	است.	از	پیش	تختي	تا	سجاده	یا	از	کناره	تا	کلگي	و	گاهي	نیز	

قالي	هایي	به	قطع	بسیار	بزرگ	را	مي	توان	در	این	منطقه	یافت.

میر	 یا	 و	 نام	میرسرابند	 به	 بافت	قدیمي	را	 قالي	هاي	 تجارت	معتبرترین	 امر	 در	
پشم	هاي	 خوب	 بسیار	 کیفیت	 و	 شفافیت	 طریق	 از	 قالي	ها	 این	 مي	شناسند.	
مصرفي	و	همچنین	از	کار	دقیقي	که	بر	روي	آنها	انجام	شده	است	به	راحتي	قابل	
تشخیص	اند.	قالي	هاي	سربند	از	طریق	پاره	اي	از	جزییات	در	رنگ	آمیزي،	قالي	هاي	
قدیمي		همدان	را	تداعي	مي	کنند،	به	ویژه	در	رنگ	هاي	طبیعي	موي	شتر	و	یا	رنگ	
حنایي	که	در	حاشیه	ها	استفاده	مي	شود.	قالي	هاي	سرابند،	به	خصوص	“میر،”	در	
سایۀ	دوام	و	بي	پیرایگي	ظریف	و	آمیخته	با	سلیقه	اي	که	در	نقش	آنها	وجود	دارد،	

در	انگلستان	بسیار	متداول	بوده	و	به	قالي	جنتلمن	ها	معروف	بوده	است.	
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محال	و	مشک	آباد	

مشک	آباد	 قالي	هاي	 است.	 بوده	 فراهان	 مرکز	 قدیم	 در	 مشک	آباد	 مشک	آباد:	
نام	خود	را	از	روستایي	در	حوالي	اراک	گرفته	اند	که	در	قرن	نوزدهم	میالدی	
آنها	قابل	 بافت	و	نقش	درشت	 با	ویژگي	هاي	مشابه	 ویران	شد.	گونه	هایي	که	

شناسایي	اند.	اندازۀ	قالي	هاي	مشک	آباد	غالباً	متوسط	و	بزرگ	است.

در	این	ناحیه	قالي	هایي	با	طرح	هاي	میناخاني	)شبکه	اي	از	گل	هاي	کوچک	که	
به	تناوب	گل	هاي	نرگس	در	آن	جاي	گرفته	اند(،	همچنین	گل	حنایي	)تره	مزد،	
یعني	بوته	استیلیزه	شدۀ	حنا(	و	طرح	هاي	هراتي	)گل	هاي	درشت	در	زمینه	اي	
تیره	با	رنگ	هاي	مسلط	آبي	و	سبز(	تولید	مي	شدند.	قالي	هاي	قدیمي	مشک	آباد	
مورد	 گره	 بوده	اند.	 درخشندگي	 نوعي	 از	 برخوردار	 و	 مخملي	 سطحي	 داراي	

استفاده	در	این	منطقه	فارسي	است.

محال:		مرکز	اصلي	قالي	هاي	محال	محالت	بوده	است.	محالت	امروزه	مرکز	بافت	
قالي	هاي	ساروق	است.	قالي	هاي	محال	از	نظر	کیفي	بهتر	از	قالي	هاي	مشک	آباد	
بوده	اند.	ارتفاع	پرز	آنها	بلند	است	و	رنگ	هاي	آنها	روشن	تر	است،	اما	هیچ	وقت	
شفاف	نبوده	اند.	طرح	آنها	مشابه	قالي	هاي	مشک	آباد،	اما	کوچک	تر	است.	معموالً	
در	این	قالي	ها	ترنج	مرکزي	بیضي	شکلي	را	مي	بینیم	و	زمینۀ	یک	رنگ	آن	نیز	

مزین	به	نقش	هراتي	و	داراي	لچک	است.

لیلیان	

نام	 به	 منطقه	اي	 در	 اراک	 در	جنوب	 ارمني	نشین	 ِده	 از	هفت	 متشکل	 لیلیان	
کمره	است.	در	این	ناحیه	قالیچه	هایی	تولید	مي	شود	که	در	نظر	اول	بیشتر	به	
منطقه	همدان	شبیه	اند.	بافت	قالي	ها	به	صورت	یک	پوده	اند	که	اکثراً	ظریف	و	

به	رنگ	هاي	قرمز	با	ظاهري	مخملي	بافته	مي	شوند.

ساروق	 فرش	هاي	 مشابه	 رنگ	 حدودي	 تا	 و	 طرح	 نظر	 از	 لیلیان	 قالي	هاي	
امریکایي	اند.	ترنج	میاني	به	مانند	عنکبوتي	در	میان	تار	در	متن	فرش	آویزان	
است	و	دو	سر	ترنج	آن	مانند	دو	چتر	طاووس	به	نظر	مي	آیند.	بقیۀ	متن	فرش	
پرده	هاي	 لیلیان	 مانند	پوشیده	شده	است.	در	فرش	هاي	 پر	 با	دسته	گل	هاي	
صورتي	به	کار	رفته	است.	این	قالي	ها	در	همۀ	اندازه	ها	بافته	مي	شوند.	امروزه	در	
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این	منطقه	به	بافت	رو	کرسي،	)قالیچه	هایي	در	قطع	کوچک	با	نقشۀ	خرچنگي	
و	چهارچنگ	معروف	به	ماهي	هراتي(	مشغول	اند.


