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 چکیده

ست و از جنبه تئوری اآباد( استوار بافندگی اراک)سلطانو جستجو در جغرافیای نظام این مقاله، پژوهشی میدانی است که بر مطالعه

. دک برخوردار استتهای مربوط به این حوزه، از منابع انلحاظ محدودیت و نبود پژوهشچنین بههمتری برخوردار است. و نظری کم

آبتاد هره بته ستلطانشُنگارش درآمده است. اراک که در گذشته صورت ساختارمند و سامان یافته بهرو که برای نخستین بار بهاز این

د و از باشته ایتن ستو متیبویژه از دوران قاجار بافی ایران بهترین مکاتب قالیتر از آن عراق عجم لقب داشت، یکی از مهمبود و پیش

 وهای ستاروق یتوان قالرا میسابقه و خاستگاهی دیرین و درخشان در این هنر بومی و ملی برخوردار است که نمود و درخشش آن

یگلر تولید و چون زهای خارجی همزیر نظر شرکتطور عمده مناطق پیرامونی آن نظیر جیریا دانست که در دویست سال گذشته به

قالته وپاستت. در ایتن مهای مشتهور آمریکتا و ارها و موزهها، مجموعهبخش خانهشد و امروزه زینتبه مقصد آمریکا و اروپا صادر می

هتای متنتو  حثنای طتراستتهای بومی و نخستین آن بتهآباد)اراک( و سپس طرح و نقشهبافی سلطانبرای نخستین بار، مکتب قالی

 ل وتوصیف، تحلیت کردند، معرفی،های خارجی و تولیدکنندگان داخلی)تجار تبریزی( تولید میهای صادراتی که طراحان شرکتقالی

ویتژه ی خارجی بههاآباد با حضور و ورود شرکتبافی سلطانهای تحقیق چنین است : مکتب و سبک قالیشوند. یافتهبندی میطبقه

هتور، رشتد و ظویژه تبریتزی( باعت  انگلیسی زیگلر و پس از آن تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان وطنی) به –وئیسی شرکت س

یتا  ن. ب : اقتباسیطور کلی به دو نو  است. الف : بومی و نخستیهای این مکتب بهها و نقشهچنین طرحرونق این مکتب شدند. هم

هتا از آن ان با اقتباسطور کامل در اراک بافته شدند و یا طراحدکنندگان وارد شدند که یا بههایی که توسط تجار و تولیجدید)نقشه

تا  شوند.بندی مییمباشد(، تقسو می ها جدید و محصول طراحی هنرمندان منطقه بودهکه نقشههایی را طراحی کردند و یا ایننقشه

ت محلتی و صتورها و تولیدکنندگان، تولیدات ایتن منطقته بتهسط شرکتگیری، ساختار، مکتب و هویت قالی اراک توپیش از شکل

ی هتاگتون برختوردار بتود و اصتط حاً تحتت عنتوان قتالیبافتت و خرستکصرفاً جنبه خودمصرفی داشت که از شخصیتی درشتت

 ین روش گتردآوریچنهم تحلیلی است. –شد. تحقیق حاضر از نو  بنیادین و روش آن توصیفی ها یاد میمحلی)مَحال، مَحَل( از آن

 صورت میدانی است. اط عات به

 : اراک، قالی، طرح، رنگ، بافت.  واژگان کلیدی

  

                                                           
  : afrough@araku.ac.ir-mEmail                                                                                             .       . استادیار دانشگاه اراک، گروه فرش 1
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 مقدمه

کز اکنون مرد که همشگفته می تر از آن به عراق عجمو پیشآباد به منطقه سلطاننامی است که در گذشته  چِهر نو)شهر نو(، اراک،

 هتایستتقرار شترکتاویژه از دوران قاجتار بته ایتن ستو و از زمتان بافی ایران بهکاتب قالیترین مو یکی از مهم استان مرکزی است

ومی و ملتی باشد که از سابقه و خاستگاهی دیترین و درخشتان در ایتن هنتر بتسوئیسی زیگلر می -ویژه شرکت انگلیسیخارجی به

ول طافی اراک در بوه، شهرت و شکوه قالی و مکتب قالیهای بافت بسیاری است که باع  جلبرخوردار است. این مکتب دارای کانون

ایتن  ا داشت؛ نمتودای در بافت، عرضه و صادر کردن قالی به آمریکا و اروپحیات بافندگی آن بود که تا چندی پیش فعالیت برجسته

هتای ز قتالین دیتد کته اتتوادسته(، متیبرجستگی و شهرت را در قالی ساروق باب آمریکایی موسوم به دستگاهی)دسته گلی یا گل

های انوناراک، بلکه ک تنها منطقهرفت. البته ذکر این نکته هم ضروری است که در استان مرکزی نهشمار میدار در آمریکا بهپُرطرف

 هتانی و شُتهرتیبافت لیلیتان، نتامی جهای ارمنیچون منطقه کمره یا خمین نیز وجود داشت که در بافت قالیبافندگی دیگری هم

می سنت بافت بتو وجز جیریا در همسایگی ساروق، سایر روستاها و نواحی تابع اراک، سبک قابل داشت. متأسفانه در حال حاضر، به

ستبتاً طتور نکته بتهاین تردهند. مهمصورت بسیار محدود و به تعداد انگشت شمار ادامه میو یا به طورکامل رها کردهو گذشته را به

ه امتداد، چون شرکت سهامی فرش استان و یتا کمیتتهای خصوصی و دولتی هماین مناطق به سفارش شرکت ای، بافندگانبرجسته

بیجتار،  ریتز، اصتفهان،هایی با سبک، طرح و نقشه کام ً جدید و متفاوت نظیر قالی ابریشمی قتم، تبهای دیگر مناطق و یا قالیقالی

چتراغ  در شترایطی کته وهای عمده و مهم تولید قالی اراک، در حال حاضتر از قطببافند. اما جیریا یکی نائین و یا دیگر جاها را می

ستتان ون بافتت در اترین کتانبختانه فعالرود، بِرند قالی اراک است که خوشفرزان قالی ساروق کم فروغ گشته و رو به خاموشی می

رکتزی مای اراک و استان هترین قالیشک بهترین و با کیفیتتنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی، بیای که نهگونهرود بهشمار میبه

حلیتل و ورد بررستی، تبافتت متکند. در این مقاله، قالی اراک با تأکید بر قالی جیریا، از منظر رنگ، طرح، نقتش و فنتونرا تولید می

متورد  رونتق افتتاده، ل بتوده و امتروز ازبافی اراک که در گذشته فعتاهای قالیگیرد. از این رو نخست مناطق و کانونمعرفی قرارمی

تته ای اراک پرداخهبندی و معرفی طرح، نقش و رنگ قالیگیرد و سپس به بررسی، تحلیل، طبقهمطالعه، شناسایی و معرفی قرار می

لحاظ کثرت بهست. اانتخاب شده عنوان نمونههایی است که بهتوصیفی بر قالی -صورت تحلیلی خواهد شد. روش تحقیق، کیفی و به

 ها، برای هر نمونه، یک قالی انتخاب و مورد تحلیل و توصیف قرارخواهد گرفت. نقشه

 

 پیشینه تحقیق

جز مطالبی مختصر که در ، بهچون جیریاو یا توابع آن هم طور مشخص اراکبافی در استان مرکزی و بهدر زمینه هنر قالیمتأسفانه 

)ادواردز،( در فصتل نهتم بتا عنتوان "قتالی ایتران"وطی انجتام نگرفتته استت. در کتتاب چند کتاب ذکر شده، پژوهش جامع و مبس

-استت. هتمآباد( و اطراف آن در چند صفحه توضیحاتی مختصر راجع به قالی اراک و روستاهای اطراف آن آورده شتدهاراک)سلطان

بافی در استان مرکزی و اراک و ستوابق ح قالی(، به اختصار به توصیف و توضی1390)ژوله،"پژوهشی در فرش ایران"چنین در کتاب 

چنتین در کتتاب قتدیمی شناختی این هنر در استان، پرداخته استت. هتمهای فنبافی و مؤلفهترین مراکز قالیبافی در آن، مهمقالی

توصیف و چهارم به شناسانه شهر اراک، در فصل دوم، سوم (، که ضمن معرفی مردمpatric,1990)"قالی ایران یا باغ همیشه بهار"
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چنتین در کتتاب هتمپرداختته استت.  بتافی در اراکهنر قالیها در و طرح ها، برخی از نقشفرایند بافت ،شناختیابعاد فنو تشریح 

عنتوان ترین منبع به مقاله حاضر است، نظام بافندگی منطقه ساروق بتهکه نزدیک (،1372)صوراسرافیل،"غروب زرین فرش ساروق"

-استت. در ایتن مقالته نخستت قتالی اراک از منظتر و ابعتاد فتنافی منطقه اراک در قالب کتاب یتاد شتده معرفتی شتدهببرند قالی

هتای بتومی، هتایی از نقشتهبافت( و زیباشناختی)ابعاد، طرح، نقتش و رنتگ( و ستپس نمونتهشمار، رنگرزی، فنونشناختی)گره، رج

 گیرد. لیل و معرفی قرار مینخستین و رایج در این مکتب مورد بررسی، توصیف، تح

 

 توابع آن بافیهای قالیکانونو  جغرافیای شهرستان اراک

 295عجتم در غترب ایتران و در  1آباد استقرار یافته بر پهنه دیتار قتدیم عتراقمرکز استان مرکزی، شُهره به سلطان شهرستان اراک

لیجان از شرق به د وقم و از جنوب به خمین از غرب به م یر  باشد. اراک از شمال به تفرش وغربی تهران واقع میکیلومتری جنوب

-ی از مهتمهتای دور یکتو کاشان محدود است. این شهرستان پس از ساوه، بزرگترین شهرستان در استان مرکزی است و از گذشته

ز آن ای داده استت کته قالی را جتاها و روستاهای بافت رود که در دل خود بسیاری از کانونشمار میبافی ایران بهترین مکاتب قالی

 بته بختش و یتا اکنون و درحال حاضر از اراک جدا شتده و تبتدیلتوان به مناطق و روستاهایی اشاره داشت که اگرچه همجمله می

راک و مکتتب لحاظ سبک بافندگی، جزئتی از قلمترو نظتام بافنتدگی منطقته ااند، لیک هم در گذشته و هم بهشهرستانی مجزا شده

ستیاری هرستان امتروز و بتوان به فراهان روستای دیروز و شهای بافت میآید. از این نواحی وکانونحساب میآباد بهبافی سطانقالی

داشتته و  ت قابتل تتوجهیبافی فعالیهای بافت اراک که در گذشته در قالیاز روستاهای وابسته به آن، نام برد. سایر روستاها و کانون

ومی و بتبتافی ستبک قتالی کهتر ایندهند و یا مهمتا جایی که به تعداد انگشت شمار این هنر را ادامه می -فتاده اکنون از رونق اهم

ر ایر مناطق نظیتهای ابریشمی سها و نهادهای دولتی و خصوصی مشغول تولید قالیسفارش تولیدکنندگان، شرکتمحلی را رها و به

دشته، آو روستاهای  ان به بخش ساروق و روستاهای بهادرستان، مهرآباد و یساول در شمالتو، می-قم، تبریز، نائین، اصفهان هستند

آبتاد در ترین کانون بافندگی جنتوب اراک(، گیلتی، کتودزَر و حستن)مهم2دِرمن، هزاوه و اَرجناوند در غرب و روستاهایی مانند وَرچه

-چنتین مِشتکهتم هایی به نام مَحَل مشهور و معتروف بودنتد،الیجنوب و در امتداد جاده اراک به خمین که در گذشته به تولید ق

-لید قتالیآباد که در توچنین دو روستای انجدان و امانهای مهم بافندگی اراک در شرق و همعنوان یکی از کانونآباد( بهآباد)مُشک

 هتای بافتت ایتنرق اراک از دیگتر کتانونمِذ در شمال شآبادی شهرت داشت، اشاره کرد. روستای تَرَهای با کیفیت و مشهور مشک

ا روستتاهای یتحنا یا نقشه ترمذ، شهرتی قابل توجته داشتت. روستتا های طرح معروف گلمنطقه است که در گذشته در تولید قالی

 اند. ودهمهاجران)مهاجران خاک، مهاجران کمر، مهاجران م ابوالحسن( نیز با عنوان قالی مهاجران دارای شهرت جهانی ب

 

 بافی در شهر اراکیشینه قالیپ

های خوب و ماندگار محصول ذوق و استعداد هنرمندانه بافندگان است و از این رو در ابتدا ذکتر ایتن جملته در توصتیف زنتان قالی

 تر قالی اراک ضروری است که گفت :باف اراک و کیفیت فرآورده ایشان به جهت تأمل و تمرکز بر شناخت هرچه بهتر و مطلوبقالی
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(. در 160، 13ادواردز،«)دهنتدروند. مرحله بافت را بسیار خوب انجام متیشمار میبافان ایران بهبافان اراک جزء ماهرترین قالیقالی»

بافی در منطقه اراک تا پیش از دوران قاجار، اط عتات جتامع و کتاملی در دستت نیستت، اگرچته در ارتباط با پیشینه و تاریخ قالی

توان متصور شتد کته ای برخوردار بوده و از این رو نمیچون کاشان، اصفهان و قم از سنت بافندگی دیرینهی همهمسایگی آن مکاتب

دلیل نوبنیاد بون شهر اراک، شاید جستجوی سابقه تاریخی تولیتد اگرچه به»است. تری برخوردار بودهبافی در اراک از سابقه کمقالی

خصوص اصتفهان، همتدان، کاشتان، قتم، خی دیگر حاکی از آن است که در ایران مرکزی بهفرش درآن بیهوده باشد ولی سوابق تاری

، 1372صوراسترافیل،«)تر اطراف اراک نظیر فراهان، انجدان و غیره همواره تولید فرش وجتود داشتته استتساوه و حتا مناطق قدیم

در این شهر قدمت چندانی ندارد امتا شتواهد تتاریخی،  بافیشود که قالیبا مطالعه تاریخ گذشته اراک تصور می»که (. ضمن این17

استت. در بافی از ستوابق زیتادی برختوردار بتودهکند که این ناحیه در قالیهای پیش از آن روشن میهای دههکیفیت و اعتبار قالی

(. از ایتن 189، 1390لته،ژو«)گترددهای بستیار دور بتاز متیهای اراک مانند ساروق و فراهان قدمت این هنر به سالبعضی از بخش

صتاحب کتتاب  4نظر کنیم، شاید بتوان این اظهارنظر پاتریس فتونتنرا کنار گذاشته و از آن صرفه 3ایهای افسانهاگر روایت رهگذر،

-فترشهنتر »است را مورد مداقته، مطالعته و تأمتل قترارداد. آورده شده 5قالی ایران یا باغ همیشه بهار را که از قول آرمن هانگلدین

-بافی[ ظاهراً خیلی دیر به دشت فراهان راه یافته است و ابتدای ورود آن احتمتاًً بته اواختر قترن دوازدهتم هجتری متیبافی]قالی

از آبتاد( های اراک)سلطانتا پیش از آغاز دوران ط یی بافندگی، قالیو  (. تا این زمان85، 1375هانگلدین، /42، 1375فونتن،«)رسد

تدریج با باز شدن پای تتاجران ادرات برخوردار نبود و صرفاً جنبه خود مصرفی و یا فروش محدود داشت اما بهکیفیت و مطلوبیت ص

زیتت و محوریتت ای از شرکت انگلیسی زیگلر، قالی اراک بتا مرکچون تبریز و نیز استقرار شعبهقالی از شهرها و مناطق پیرامونی هم

شتدند، ولتی های پُر دوام و ارزان این منطقه در ابتدا عمدتاً به بازار داخلی عرضه میقالی. »6سوی صادرات نهاد( رو بهفراهان)ساروق

سوی صادرات جهت گرفتت. در واقتع، بورژواهتای هجری قمری به بعد تحت تأثیر بعضی از تجار تبریز به 1270ها از سال تولید آن

های ایران شده بودند و امروزه نیتز ه.ق( مجذوب قالی 1290دی)می  1873ثروتمند اروپایی از طریق نمایشگاه جهانی وین به سال 

-هتاوسنقتل از فتونتن بته)«تعداد این ع قمندان برای داشتن این شیء]کاًی[ تجملی باب روز، بیش از پیش افزایش یافته استت

این نکته است که تتاریخ و پیشتینه های او از زبان دیگران، تأکیدی بر (. اظهارات فونتن و دیگر محققین و نقل قول170، 1973گو،

بتافی دارد. صتنعت قتالی -ستاله در هنتر  250تتا  200ای رو اراک حتدوداً ستابقهرسد و از اینبافی در اراک به زمان قاجار میقالی

-لطانهجری قمری به هنگام مراجعت از زیارت عتبات عالیات از راه عراق عجم)ست 1287ناصرالدین شاه در سفرنامه خود در سال »

آباد عزیمت کردیم، ترتیب کوچه و تقسیم آب شهر خیلتی متنظم استت. نویسد : به سلطانآباد، اراک( به طرف آشتیان و تهران می

-اند. هر ساله قالی زیاد از این جا به ممالک روس و عثمانی حمل متیای در این شهر به تجارت قالی مشغولتجار آذربایجانی و عده

های خیلی خوب و ممتاز قالی عراق دیتدم کته مستتوجب خیلتی اند و دیروز و امروز نمونهسب و صناعت راغبشود... اهالی آن به ک

 (. 190، 1390ژوله،«)تمجید است

 

 آباد)اراک(بافی در مکتب سلطانقالی هایو کانون مناطق

آبتاد)اراک( تبعیتت بتافی ستلطانقتالی های بافندگی که از مکتبدر ابتدا ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از مناطق و کانون

-اند، عم ً و اساساً در جغرافیای منطقه اراک و یا حتا استان مرکزی نبوده و نیستتند امتا بتا ایتن حتال بتهکرده و پی وی را پوییده

ژه آینه تمتام ویچنین کیفیت باً، قدرت و وسعت تأثیرگذاری، شهرت و آوازه این مکتب بهجواری و همسایگی و هملحاظُ حسن هم
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آباد، مناطق یاد شده، در سبک بافت، طرح و نقشه و حتا تأمین مواد و مصالح مورد نیاز خود از نمای آن یعنی ساروق، جیریا و غیاث

های بافت سایر مناطق در استان مرکزی نظیتر آشتتیان، کمیجتان، رودبتار  تنها قالیای که نهگونهاند بهاراک الگو گرفته و بهره برده

های بافت گلپایگان و خوانسار)از توابع استان اصتفهان(، درود و تفرش، مح ت، م یر، ساوه، خمین، شازند، خُنداب و غیره بلکه قالی

اند. چنان که قالی، بافت گلپایگان بوده اما سبک، طترح الیگودرز)از توابع استان لرستان( نیز از این مکتب الگو گرفته و تأثیر پذیرفته

آبتاد، ساروق، جیریتا، غیتاثعبارت است از :  آبادبافی در مکتب سلطانهای قالیمناطق و کانونطورکلی ، ساروق است. بهو نقش آن

آبتاد، ستیان، وَرچته، آرزومنتدی، مُشتکبرتِه، ارجناوند، تلخواب، تَآباد، وِیسه و خوشدون، دولتان(، قطار آغاجی، تبادرستان)بهادرس

آباد، بِتن مالمیر، گَوار، عقیلآباد، آباد، ابراهیمآباد، آهنگران، دادودآباد، شیرینآباد، خیرآباد، سوسناد، مصلحآب، کمالخِنِجین)خِنِگین(

تتوان ای کته متیونتهبته -عنوان سردمدار قالی اراک از رونق تولید و بافت قالی افتاده تنها ساروق به، متأسفانه نهو گلشن، قلعه نو ...

بلکته بستیاری  -بافی در ساروق خاموش گشته است توان گفت عم ً قالیپوشی کنیم، میشمار بافت چشمنگشتگفت اگر از تعداد ا

ترین کانون بافنتدگی اراک و استتان مرکتزی عنوان فعالاکنون بهجز جیریا که هماز مناطق یا شده نیز بافندگی را کنار گذاشته و به

 شمار به بافت قالی مشغول هستند. انگشتصورت بافی است، باقی بهرو هنر قالیپیش

 

 شمار، ابعاد و اندازه()مواد، نوع گره، رجقالی اراک مختصات

فرآیند بافتت ازروی نقشته های مختص خویش است. ، اسلوب و شاخصچون دیگر مکاتب، دارای ویژگیبافی در اراک هممکتب قالی

 استتثنایهتای اراک از گذشتت تتاکنون بتهقالیگرفت. واگیره صورت میو در برخی جاها که دسترسی به نقشه ممکن نبود از روی 

چون طرح و نقشه قم، تبریز، کاشان و غیتره کته در های سفارشی، واردتی و امروزی همقالی طور محدود و پراکندهبرخی جاها که به

تتر دچتار تغییتر و استت و کتمافته و عرضه شدههای بومی، اصیل و رایج خویش بها و نقشهاز طرح رود،کار میها ابریشم بهبافت آن

چون استاد ابراهیمی و استتاد هایی توسط برخی طراحان همتحول قرارگرفته است. البته از دهه هفتاد به این سو، نوآوری و خ قیت

گتره رایتج،  د و نتو شتو(، بافتته متیعنتوان تتاربه( و نخ پنبه)عنوان پُرزبهبُرجی در طرح و نقش صورت گرفت. قالی ارا ک با پشم)

مترور آباد از نو  یک پتود بتوده کته بتهمحل، محال( قالی سلطان -های محلی بافت(است. در گذشه)دوره رواج قالینامتقارن)فارسی

شد. کیفیت پشتم و متواد و مصتالح ویژه از زمانی که ساختار صادراتی و با رویکردی اقتصادی بافته میزمان تبدیل به دو پود شد به

های اع بافت، ها با نام قالیآباد که از آنهای ساروق، جیریا و غیاثویژه در بخش شمالی اراک یعنی قالیکار رفته در قالی اراک بههب

خاطر خاصیت ارتجاعی پشتم منطقته شود، بسیار باً و مطلوب است که این به( نام برده می1درجه یک و یا ریزبافت)رجو  به شکل

بافت( نیز به این مکتب راه یافته است؛ که این نیز در راستای استحاله و تغییتر اگرچه امروزه گره متقارن )ترکی ت.اراک)فراهان( اس

است و ایتن از گذشتته تتا زمتان های اراک متنو  و مختلف بودهشمار قالیهای فنی و زیباشناختی قالی اراک است. رجهویت مؤلفه

رج  45تتا  35شمار بتین دارای رجدر گذشته ، آبادنظیر ساروق، جیریا، غیاثو با کیفیت اراک های مشهور است. قالیحال رایج بوده

ترین کانون بافت استتان مرکتزی استت و ویژه در جیریا که تعداد بافندگان قابل توجهی دارد و فعال، بهالبته در شرایط حاضر بودند،

ها از رونق افتاده است. اما در مقابل روستاها و شود، باقی روستاها و کانونبافته می 60و حتا  55تا  50شمار های اع بافت با رجقالی

رج هستند. در سرتاستر  20تا  15شمار آباد و مَحَل هستند، دارای رجهای مشکنواحی شرق و جنوب اراک که مشهور به بافت قالی

باشتد. در عنوان تار میعنوان پُرز و گوشت قالی، نخ پنبه بهپشم بهجغرافیای بافندگی اراک، مواد اولیه و مورد مصرف در بافت قالی، 
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، 60*70، 95*65، 90*60ارتباط با ابعاد نیز از گذشته تاکنون ابعاد مختلف و متنتوعی وجتود دارد کته عبتارت استت از : پُشتتی)

-(، پترده312*208، شتش متتر)(208*130(، دو زر )156*104(، زر  و نتیم)130*65(، خَرَک یا دَه گِره بیست گتره)100*70

های عمده، معمتول و رایتج در قتالی متر. ذکر این نکته ضروری است که ابعاد و اندازه( سانتی365*260(، نُه متری)250*150ای)

-شتود. هتمطور غالب در جیریا بافته میمتری در حال حاضر و بههای ششاراک خرک، زر  و نیم، دو زر  و شش متری است. قالی

کشتی فارستی استت. در پودکِشتی، نیتز در کِشی نیز بته روش چلتهو  دار در قالی اراک، به صورت عمودیِ ثابت و نو  چلهچنین ن

شدند، همگی از نو  یک پتود و دو هایی که در شمال نظیر فراهان، ساروق و جیریا بافته میویژه قالیهای اصیل بهگذشته و در قالی

استت. امتا در حتال نتدرت دو پتود بتودهآباد از نو  یک پود ضخیم و بههای قدیم محل و مشکچنین قالیاست. همپود ضخیم بوده

 ویژه مراکز مهم و فعال نظیر جیریا از نو  دو پود است. های بافت جغرافیای اراک بهحاضر قالی

 

 بافی اراک : ظهور، شُهرت، افولمکتب قالی

ن که ایتچه این ساز این هنر توجه جدی داشت.بایست به نقاط عطف و تحولمی بافی اراک،در بررسی، توصیف و تحلیل مکتب قالی

یتزی، آن تجار تبر چون زیگلر و پیش ازهای خارجی همنقاط، آستانه و درگاه آغاز تحول در قالی اراک است. سرآغاز پیدایش شرکت

یتژه از وبه ر این بارهدای که گونه، بهقالی ایران استترین نقطه عطف و سرآغاز فصل نوینی از حیات قالی اراک و در بُعدی ملی مهم

واردز به ایتن علتت این زمان از سوی اد .(8، 1960ادواردز،«)می ی آغاز گشت 1885 دراحیای نوینی »اواسط یا اواخر قرن نوزدهم 

ای ایتن دوره و هتو عظمتت قتالیبافی صفوی و ناپدیده شدن شکوه فروغ شدن مکتب قالیشود که بعد از بیدوران احیاء نامیده می

ه.ق(، 13م/19در دوران قاجتار)از اواستط قترن طی شدن دوران فَترت این هنر بومی و ملی برای مدت طوًنی)حداقل یتک قترن(، 

هتای رکت)تبریتزی( و شتشود با نگاه و توجه تجار و بازرگانان ایرانیشود و این مصادف میدوباره وارد زمانه رشد، رونق و شهرت می

ختر اوا» ر ایتن شتهر.به قالی اراک و اراده بر تأسیس دفتر داز اواسط دوران قاجار سوئیسی زیگلر  -ویژه شرکت انگلیسی ارجی بهخ

هتای یادی از شرکتزه.ق تقاضای زیاد برای فرش ایران و تجارت موفق آن باع  گردید تا تعداد  14دوران قاجار و دو دهه اول قرن 

ردنتد و ه آن ترغیب گگذاری در فرش ایران و تولید انبوانگلیس، آمریکا، سوئیس، یونان و غیره به سرمایهخارجی از کشورهایی چون 

ر( در ، عطیته بتورس و زیگلتO.C.Mشترقها)قتالیهای ایران در همین ایام و به دستور همتین شترکتترین فرشبخشی از نفیس

 (. 18-19، 1390ژوله،«)شهرهایی چون اراک، کرمان، همان، مشهد و تبریز بافته شد

های آن، ضتروری استت بافی این منطقه و روشن شدن برخی ویژگیلحاظ اهمیت تاریخ و سرگذشت قالی اراک و فراز و فرود قالیبه

( و بعد از تجاری شدن و در مرحله اوج گرفتن)از 19در دو برهه یعنی از آغاز و تا پیش از پدیده تجاری شدن آن)حدودً تا اواخر قرن

-عنتوان مهتمهای سیسیل ادواردز بتهبه بعد(، بررسی و تحلیل شود. در این باره منطقی و مطلوب است که به اشارت 20یل قرن اوا

نویستد ترین منبع درباره وقایع و سرگذشت قالی اراک حداقل در بخش مهمی از تاریخ آن، توجه شود. وی درباره مرحله نخست می

بافتند، پرزهتا را خیلتی ها را خیلی فشرده میشد از حاظ خشکی و سختی مثل تخته بود. آنمی هایی که تهیهدر آن زان قالیچه: »

گتر ای نخودی رنگ و یا آبی سیر، جلوهکردند، طرح آن نیز لچک ترنجی بود که بر زمینهبریدند و خیلی خوب پرداخت میکوتاه می

ای بود. امتا در بافت و واگیرهها ذهنیکه طرح(. ضمن این159، 1960ز،ادوارد«)کلی ناشناخته بوددر این ناحیه بهشد. متن سرخ می
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[ معمتول شتد 20در اوایل قرن حاضر]قرن»است : ارتباط با مرحله دوم که با تغییرات بسیار بنیادین آغاز و همراه است، چنین آمده

گتردد، افت فشرده داشت و در مغترب فراهتان تهیته متیهایی که بها و قالیچهعنوان یک نام تجاری بر انوا  قالیکه نام ساروق را به

پیشین(. در واقع افزایش ناگهتانی تقاضتای «)های کنونی این ناحیه اخت ف زیاد داردهای قدیم ساروق با فرآوردهقالیاط ق نمایند. 

ه و اهتمام به تولید و عرضته اروپائیان، انگیزه و محرک اصلی در گردآوری و صادر کردن قالی اراک توسط تجار تبریزی و سپس توج

های خارجی، باع  ایجاد تغییرات قابل توجه در سبک و ساختار هویت قالی اراک و گذر از سبک محلی، روستتائی آن توسط شرکت

ها یکتی و نیمه ک سیک به ک سیک)شهری( شد. این فرآیند شهرت قالی اراک را تا آغاز جنگ جهانی اول و ترک و تعطیلی شرکت

توان یقین میطوری که بهتنزل این صنعت نخستین بار پس از جنگ جهانی اول مشهود گردید. به. »7دنبال داشتدیگری، بهپس از 

(. 401، 1960ادواردز،«)هایی که ب فاصله بعد از این واقعه تهیه گردیتد، برتتری داشتتهای قبل از جنگ بر قالیاظهار کرد که قالی

-خوبی نشان متیبافندگی را بههای ظهور تا دوران شهرت و سپس افول این نظاما از نخستین نشانهبافی اراک ر، مکتب قالی1شکل 

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صتتتت بت دادن از حیتتتت  رنتتتتگ و 

طرح)تناستتب دادن بتته اجتتزاء و عناصتتر 

 چون حاشیه، لچک و ترنج(قالی هم

تقویت،  ،سر و سامان دادن

قالی  مدیریت و سازماندهی

 اراک 

کاغذ و نقشه شطرنجیظهور  1913  

تأسیس دفتر 1883  

 آغاز تولید و صادرات

بافی اراک)سلطانمکتب قالی

 آباد(

محلی و نیمه ک سیکسبک   

رج(، طرح اصلی و غالتب  20بافت)حداکثر ای، درشتذهنی و واگیره

-زمینه غالباً نخودی یتا آبتی ها(،شما بودن طرحلچک و ترنج)انگشت

 های صادراتی در اراک توسط بازرگانان تبریزی.فرآوردهسیر، تهیه 

(1875از اواسط قرن نوزدهم)  

 ک سیک

 از اوایل قرن بیستم

با ورود و مدیریت تجار تبریزی 

 های خارجی)زیگلر( و شرکت

 رونق و اوج شهرت)تبدیل به یکی از برندهای قالی ایران(

هاآغاز جنگ جهانی اول خاتمه فعالیت شرکت زیگلر و سایر شرکت افول شهرت نخستین قالی اراک  

مقدار انداک(آغاز صادرات قالی اراک)به  

 بعد از تجاری شدن پیش از تجاری شدن

عنوان نمودی از قالی ایرانیشُهره شدن نام ساروق به  

گر(بافی اراک)منبع : پژوهش: ظهور، شهرت و افول مکتب قالی 1شکل   
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 گیری قالی اراک) رَج و رِک(واحد اندازه

رفتت. در کتار متیشمار برای محاسبه اندازه نقشته بتهک یا رکهای دور همواره واژه رِبافی اراک، از گذشتهدر گویش و ادبیات قالی

شتود کته ایتن شمار استفاده مییا رججای آن، از واژه رَج صورتی که از یکی دو دهه گذشته و در حال حاضر در کنار رک و البته به

بتافی و بتازار قتالی، از همتان واژگتان و ای قالی، قالییک رخداد و اشتباه محاسباتی است. پسندیده آن است که در گفتمان محاوره

عرضی قالی.  ترین واحد و میزان محاسبه اندازه و ابعاد قالی(مفاهیم بومی استفاده شود. رِک عبارت است از : یک ردیف گره)کوچک

شمار است که در مقیاس  میزان محاسبه نقشه فرش در اراک بر اساس رک یا رک
1

4
متتر استت و ستانتی 26یا )یک چارک( معادل  

خود چارک، 
1

4
(. بترای مثتال، 2باشد)شتکلمتر یک گتره زرعتی متیسانتی 5/6شمار، معادل زر  است. اما رج در میزان محاسبه رج 

رک استت. و  260یعنتی ایتن قتالی  260شتود که می 5/6×40رج، یعنی بر اساس محاسبات باً،  40قالی شود یک وقتی گفته می

 65شتمار آن رج استت یتا رج 65رج یعنی این قتالی  65شود که می 4÷260رک یعنی  260شود یک قالی بالعکس وقتی گفته می

تقستیم  4ضرب و برای کتاربرد مفهتوم رج، آن عتدد بتر  4ر بایست عدد مورد نظر را داست. در حقیقت برای کاربرد مفهوم رک می

 (. 3شود)شکلمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیری قالی اراکواحد اندازه  

 ترین واحد شمارشکوچک

 دو زر 

 زر 

 یک گره

مترسانتی 5/6  4× مترسانتی 26   

)یک چارک(  
1

4
 

4× مترسانتی 104   

2×  

 مترسانتی 208

 گر()منبع : پژوهشترین واحد شمارشگیری ابعاد و اندازه قالی اراک بر مبنای کوچکاندازه : محاسبه و 2شکل 

2×  

زر نیم   

مترسانتی 52  

گره 4  
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 های مورد استفاده در قالی اراکرنگرزی و رنگ

نگترزی، را آن از قبیتل های مرتبط بها و پیشهبافی در اراک، حِرفهصنعت قالی -زمان با آغاز بافندگی و رونق کسب و کار در هنرهم

 تتریناز مهتم ی رنگترزی یکتیکشی، تأمین مواد مورد نیاز بافت قالی و غیره در بازار شکل گرفتت. حرفتهرفوگری، طراحی و نقشه

تتدریج هشکل گرفتت و بت مرور توسط رنگرزان ماهر و زُبده در کنار بازاربافی در اراک بود که بهصنعت قالی -مشاغل وابسته به هنر 

راک اهتای قتالی بان رنگرزها در امتداد بازار که در آن شمار زیادی از استادان رنگرز مشغول رنتگ کتردن خامتهگسترش یافت. خیا

ی و گیاهی گزاهای طبیعبودند، گواهی بر این مدعاست. در حال حاضر تنها نامی از آن حرفه بر این خیابان مانده است. استفاده از رن

ی هتای شتیمیائنتگهای مؤثر در شهرت و برجستگی قالی اراک بود. امروزه با گستترش رلفهترین مؤدر فرایند رنگرزی، یکی از مهم

ی از نکتات کنند. یکتمی های گیاهی و شیمیائی استفادهوالبته نو  با کیفیت و با ثبات آن، تولیدکنندگان و بافندگان توأمان از رنگ

وجهی تتها رشد قابتل لحاظ کمی، تعداد رنگلی اراک، این است که بههای رنگی در قاها و طیفقابل توجه در استفاده از تعداد رنگ

ایتن  د امتا امتروزهکترهای مورد استفاده در جغرافیای بافندگی اراک در گذشته از ده الی دوازده رنگ تجاوز نمینداشته است. رنگ

 رختی از منتاطقی است و ممکتن استت در بهای پشمتعداد، با کمی افزایش به عدد هجده تا بیست رسید. البته این رقم برای قالی

. ذکتر 8زایش یابتدچون ساوه، آشتیان و غیره که سنت بافت قالی کرکی یا ابریشمی پدیدار گشته است، این رقم افاستان مرکزی هم

در راک کته ااین نکته خالی از لطف نیست که گفته شود، حاج حسن نوده فراهانی یکی از تولیدکننتدگان بتزرا استتان مرکتزی و 

-هتای بتهطورکلی رنگهبرد. بکار میهای خود بهنو  طیف رنگی را در قالی 90های فانتزی و مدرن فعالیت دارد، بیش از تولید قالی

ری، ای، آبتی گلنتاهوهقروشن، کرم، بژ، مسی، حنایی، سبز سبز سیر، ای، ًکی)قرمز(، سورمهکار رفته در قالی اراک عبارت است از : 

بترا  کتاه،ست از : اانوا  رنگزاها در قالی اراک عبارت ، زرد، زرد خردلی، پوست پیازی، مسی. تری، ط یی، زیتونیماشی، دوغی، ش

 -نوعی گتل شتبیه بته تمشتک بته رنتگ آبتی ، 11، گل زبان در قفا10، گل شقایق وحشی9وَرََّک، بوته خاردار مو، پوست انار، اسپرک

 فستفری( -ای پستتهها به رنگ ستبز فسفری)مرغجوشاندند. پوست تخمدر این گل می ها رامرغارغوانی است. به هنگام نوروز، تخم

  شد. می

 

 

 رَج 20 رَج 50 رَج 25 رَج 30 رَج 35 رَج 40 رَج 45

80 100 120 140 160 180 200 

 رَج

 رِک

 گر(: محاسبه اندازه و ابعاد بر مبنای رِک و رَج)منبع : پژوهش 3شکل 

4÷  4×  
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 آباد)اراک( از منظر سبک بافتطانبافی سلمکتب قالیبندی طبقه

هتای ایتن بافت در قتالی توان شاهد دو نو بافی منطقه اراک و در مواجهه با مکانیسم و فرایند بافت، میطور کلی در منظومه قالیبه

ر مناطق قایسه با سایمشد و از این رو در های آن با جنبه تجاری، فروش و صادرات بافته میمنطقه بود. یکی منطقه فراهان که قالی

ای به فظ بومی و منطقهرج( بود که در قاموس محلی و در ل 45و در مواقعی  40تا  35رج به باً، بین  20شمار باًتری)از دارای رج

 20 تتری)ازشتمار کتمجبافت هستند که از رهای درشتگویند. نو  دوم سبک یا قالیهای ریزبافت یا اع بافت گفته و میالیها قآن

افت)خرستک( تولیتد بدرشتت هتاینهایی که قالیطورکلی در گذشته، مناطق و مکارج( برخوردار بود. به 20تا  15رج به پائین، بین 

هتا و رکتشتگفتنتد از ایتن رو کته تتا پتیش از حضتور و فعالیتت ف اراک را، مَحتال یتا مَحَتل متیکردند یعنی روستاهای اطرامی

تولیتد و  آمده و باعت  چون آذربایجان، کرمان، کاشان و اصفهان به اراکتولیدکنندگان خارجی و  تُجار ایرانی که از دیگر شهرها هم

ت بافتی و درشتتهای محلی و بومها و مناطق پیرامونی اراک، قالیتحول سبک بافت و طرح و نقش قالی اراک شدند، ساکنان روستا

لتی، یعنتی هتا صتفت محبافتنتد، لتذا بته ایتن قتالیرج بود و جنبه خود مصرفی داشت، می 17تا  15گون که عمدتاً بین و خرسک

 آباد، بنسهل د، وَرچه، سیان،آبابه مُشک توانها مینشد، دادند. از نمونه این روستاها و کانوها)محال( بافته میتولیداتی که در محل

، قتالی 3ر شتکل شاره داشتت. داآباد، خیرآباد، کَرَهرود، سِنِجان و سَرِبند، کودزَر و روستاهای اطراف فراهان، و گلشن، چِگِن، ابراهیم

ند، شتوافتته شتده و متیببافت، درشتهای ریزبافت و ها قالیهایی که در آنهایی از کانوناراک از منظر بافت، جغرافیای آن و نمونه

 است.نشان داده شده

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 آباد)اراک( از منظر طرح و نقشبافی سلطانبندی مکتب قالیطبقه

های پیرمونی آن ای است که تاکنون در ارتباط با آن و مؤلفهدر ارتباط با قالی اراک، طرح  نقش یکی ازموضوات مهم و مغفول مانده

وشت نشده است. از این رو در این مقاله کوشتش شتد تتا در قالتب یتک بررستی و تحلیتل منبعی خاص و متمرکز وجود نداشته و 

آباد، بادرستان)بهادرسان(، قطار ساروق، جیریا، غیاث

(....آغاجی، تبرتِه، ارجناوند، تلخواب، خِنِجین)خِنِگین  

بافت)تراکم پائین، خرسک بافت(درشت  ریزبافت)تراکم باً، اع  بافت( 

آباد( از منظر سبک بافت سلطانبافی اراک) مکتب قالی  

 )محلی، مَحَل، مَحال(جان و سَربندآباد، سِنِهمُشک فراهان

آباد، خیرآباد، آباد، داوودآباد، چشمه، حسینابراهیم

آباد، بِن و گلشن، قلعه وَرچه، سیان، مالمیر، گَوار، عقیل

 نو

 گر(جغرافیای بافت)منبع : پژوهشبافی اراک بر مبنای نو  و : مکتب قالی 3شکل 
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اهلل ابراهیمتی و استتاد داوود برجتی، فروشتندگان، چتون استتاد عتزتهای نویسنده، گفتگتو بتا طراحتان بتومی هتممیدانی)بررسی

های قتالی اراک ها و نقشهقبول از طرحقابل بندی منسجم، منظم و منطقی وکارشناسان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان(، یک طبقه

-: طرح الفهای صورت گرفته دو نو  طبقه بر مبنای مؤلفه زمان و خاستگاه ارائه و معرفی شد. ارائه شود. از این رهگذر و با بررسی

-هتا و نقشته: طرح باست. آباد( بودهها اراک)سلطانهایی که خاستگاه نخستین آنها و نقشههای بومی و نخستین. طرحها و نقشه

ها اراک نبوده و توستط طراحتان بتومی منطقته بتا هایی است که اصالت و خاستگاه آنها  نقشههای اقتباسی و جدید. در واقع طرح

( ذکر این نکته ضتروری استت 4ها و عناصر دیداری)بصری(، طراحی و ارائه شده است)شکلخ قیت، اعمال سلیقه و تغییر در مؤلفه

ای طلبد که در مقالتهها فرصتی دیگر میهای نو  دوم، بررسی، توصیف، تحلیل و معرفی آنها و نقشهدلیل کثرت و تنو  طرحکه به

 گیرد. های نو  نخست مورد کنکاش قرار میها و نقشهدیگر ذکر خواهد شد. اما در این مقاله طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 بومی و نخستینهای ها و نقشهطرح

های وارداتتی یتا چون سایر مکاتب و مناطق دیگر ایران، پیش از هرگونه تغییر و تحولی و یا ورود نقشهبافی اراک نیز هممکتب قالی

این مکتب است که شناسنامه، هویت و ستنت طراحتی ایتن است که مختص های بومی و نخستین بودهها و نقشهجدید، دارای طرح

دسته، دستتگاهی، گلی)گلهای هر نقشه عبارت است از : نقشه دستهها همراه با زیرمجموعهها و نقشهکند. طرحمکتب را نمودار می

-، کلته گتاوی، تختمساروق آمریکائی یا باب آمریکا( و انوا  آن شامل سرتاسری، لچتک و تترنج، بتدون لچتک و تترنج، کتف ستاده

-ترین و رایتجدسته(، از اصیلگلی)دستگاهی، گلباشد. طرح و نقشه دستهای( و توپی میای، ترکیب با شکارگاهی)کومهمرغی،کتیبه

-را بافته و عرضه متیرو که در بیرون از جغرافیای اراک نیز آنهای قالی اراک و حتا استان مرکزی است. از اینها و طرحترین نقشه

آبتاد( توستط طراحتان آن روزگتار تهیته و در سوئیسی زیگلر در اراک)سلطان -این نقشه ابتدا به سفارش شرکت انگلیسی  .12ندکن

دلیل پسند و استتقبال ویژه ساروق بافته و توسط شرکت مذکور راهی و روانه بازار آمریکا شد. بهآباد)اراک( بهبافی سلطانمکتب قالی

ها به رنگ صورتی دوغتی ای که آمریکائیو با توجه به ع قه "باب آمریکا"یا  "ساروق آمریکایی"به نقشه  جامعه آمریکا از این نقشه

تنها فراموش نشده بلکه کم امروزه پس از گذشت زمان بسیار، القاب یاد شده نه، نیز شهرت یافت. "دوغی آمریکایی"نشان دادند، به 

های بافتت اراک بتا اکنون به وفور در روستاها و کانونو اراک رایج است. این نقشه همو بیش در بین بازاریان پیشکسوت فرش ایران 

 ماهی مشایخی، خشتی، زیرخاکی، شیخ صفی...

آباد(های منطقه اراک )سلطاننقشهها و طرح  

جدیداقتباسی و  هایهطرح و نقش  های بومی و نخستینها و نقشهطرح 
-تلفیق با نقش و نگاره

 های اصیلهای طرح

 توسط تجار و تولیدکنندگان و طراحان

 گر(آباد()منبع : پژوهشهای اراک)سلطانها و نقشهبندی طرحطبقه:  4 شکل

 گلی)دستگاهی(، مستوفی...حنا، دستهگل
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های متنو  خَترَک، زر  و ها در زمینه و اندازهدستهنشینی، جاگذاری و تغییر جای گلبندی، همانوا  مختلف طرح و ابعاد در ترکیب

-کنندگان در رنگ معروف زمینه آن که دوغی بود، تصترف نمتوده و قتالیشود. امروزه تولیدنیم و دو زر ، بافته و در بازار عرضه می

توان به نقشه یا آباد میهای بومی و نخستین مکتب سلطاناز دیگر نقشهشود. ای و آبی دیده میگلی با زمینه کِرِم، سُرمههای دسته

بتا تلفیقتی از بنتدهای رومتی، استلیمی و ایرانتی  ها گتل رُزپایه و ساختار آن)گل فرنگ در انوا  مختلف شامل 13طرح لچک و ترنج

ستاده، ترکیبتی ماهی)لچتک متاهی(، کتف ترنج خورشیدی، عباسی، اسلیمی، دهن اژدری، ترنج گرد، ترنج لوزی،، شاه(ختایی است

ل بته لتوزی، های بُته شامانوا  نقشهشکسته و منحنی(، مرغ و ماهی، های اطلسی، مستوفی)شاخهتلفیق گل ماری، بندی یا اسلیمی

ستربند(، جان)کمی درشت(، بته میتر، بتته علیخانی)بته)بته مادر و بچه(، چهار بته، بته سنهجقه، تکمرغی، بته سروی، بتهبته تخم

 بته قهر و آشتی، طرح و نقشه نقشه بازوبندی، نقشه هفت درویش. 

 

 آباد(های نخستین و بوی مکتب اراک)سلطانها و نقشههایی از طرحمعرفی نمونه

همتراه آبتاد( بتهنبافی اراک)ستلطاهای بومی و نخستین قالی مکتب قالیها و نقشههایی از طرح، مختصات نمونه1در جدول شماره 

ه، طراح و یا بافت، خاستگانشمار، مکاکار رفته در قالی، فن)تکنیک( بافت، ابعاد و اندزه، رجهای بههای نام نقشه، رنگتصویر و مؤلفه

و کثرت تنتو   های مذکور دارای زیرمجموعهها و طرحشود که هر یک از نقشهاست. خاطرنشان میدهنده طرح، آورده شدهسفارش 

  است.ها در جدول یادشده خودداری شدهدلیل محدودیت فضای استاندارد و حجم مشخص مقاله، از ذکر آناست که به

 

 گر(آباد()منبع : پژوهشبومی قالی اراک)سلطان های نخستین وها یا نقشه: مختصات طرح 1جدول 

نام 

 طرح)نقشه(

کار رفته در به هارنگ

 قالی

و  بافتفن

 نو  گره

، طراح و یا خاستگاه بافتمکان شماررج ابعاد)اندازه(

 سفارش دهنده

 تصویر

 

مستوفی شاخه 

 شکسته

پیازی، مسی، پوست

سفید، آبی 

باز)آسمانی(، ًکی، زرد 

پررنگ، خردلی، آبی 

ای، سبز، موشی، قهوه

 ای، عنابی،سرمه

 
 

 
بافت، لول

نامتقارن 

-)فارسی

 بافت(

 

 

 دو زر 

208*130 

 مترسانتی

 
140 

 رک یا 

 رج 35

اراک 

)ساروق، 

جیریا و 

 اطراف آن(

 

به دستور مستوفی 

الممالک یکی از 

م کین و بزرگان 

اراک طراحی شد و 

ازآن پس با نام او 

 بافته و رایج شد.
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گلی  دسته

)گل دسته، 

 دستگاهی(

 
دوغی، سفید،  آبی، 

موشی)خاکستری(، 

ای، سبز ، قرمز، سرمه

 سیاه

 

 

بافت، لول

نامتقارن 

-)فارسی

 بافت(

 
 

 

 دو زر 

208*130 

 مترسانتی

 

120 

 رک یا 

 رج 30

اراک 

)ساروق، 

جیریا و 

 اطراف آن(

  

ترین یکی از اصیل

های اراک نقشه

است که توسط 

و برای طراح اراکی 

شرکت زیگلر 

طراحی و بافته 

شد. و دارای می

  انو  مختلفی است

 

 بته میر

 )مالمیر(

 

قرمز، آبی، سبز ماشی، 

ای، عنابی، سفید، قهوه

ای، پوست پیازی، سرمه

 زرد.

-نیم لول

بافت، 

نامتقارن 

-)فارسی

 بافت(

 

 

 زرو  و نیم

156*104 

 مترسانتی

 

رک  80

 20یا 

 رج

 

اراک 

میر و )مال

 سِنِجان(

ترین  یکی از بومی

تری و قدیمی

های اراک که نقشه

لمیر در روستای ما

و بعدها در سِنِجان 

  بافته شد.

 

 مرغ و ماهی

قرمتتتز، آبتتتی، ستتتفید، 

ای، ستبز ماشتی، سرمه

ای، زرد، عنتتابی، قهتتوه

 پوست پیازی، موشی.  

بافت، لول

نامتقارن 

-)فارسی

 بافت(

 خَرَک

130*65 

 مترسانتی

رک 100

 یا

 رج 25

 

اراک 

 آباد()غیاث

متترغ و متتاهی زیتتر 

مجموعتتته نقشتتته 

متتتاهی استتتت. از 

هتای بتومی و نقشه

 رایج اراک است.

 

 

 حنا)تَرَمِذ(گل

 

 

ای، آبتتتتتی، ستتتتترمه

زردخردلتتتی، ستتتفید، 

ای روشن، پوستت قهوه

پیتتازی، ستتبز روشتتن، 

 موشی، خاکی.

-لتولنیم

بافتتتتتت، 

نامتقتتارن 

-)فارسی

 بافت(

 زرو  و نیم

156*104 

 مترسانتی

 

100 

 رک یا

 رج 20

 

اراک 

)مشک 

 آباد(

به گواهی طراحتان 

بومی و پیشکسوت 

ترین طرح ، قدیمی

و نقشتتته مکتتتتب 

 آباد استسلطان

 

 

 بازوبندی

 

ستتتتبز، زرد، پوستتتتت 

پیتتازی، مستتی، قرمتتز، 

ای، خاکی، سفید، سرمه

ای ستیر و روشتن. قهوه

 موشی. 

-لتولنیم

بافتتتتتت، 

نامتقتتارن 

-)فارسی

 بافت(

 زرو  و نیم 

156*104 

 مترسانتی

رک  80

 یا

 رج 20

اراک 

)مشک 

 آباد(

این طترح، یکتی از 

هتتای بتتومی، نقشتته

نخستتتین و محلتتی 

اراک استتتت. کتتته 

-تر در مشتکبیش

  شد.آباد بافته می
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اطلسی کف 

 ساده

قرمز، آبی، سبز روشتن، 

ستتتبز ستتتیر، پوستتتت 

ای، پیازی، سفید، سرمه

 ای، عنابی، خاکی.قهوه

بافت، لول

نامتقارن 

-)فارسی

 بافت(

 زر  و نیم

156*104 

 مترسانتی

160 

 رک یا

 رج 40

 اراک

 )جیریا(

نقشه اطلستی کتف 

هتای ساده از طترح

بتتومی و نخستتتین 

 اراک است. 

 

 

 

 

 هفت درویش

 

قرمتتز، ختتاکی، موشتتی، 

آبی سیر و روشن، ستبز 

ستتیر و روشتتن، ستتفید، 

-ای، عبایی، قهوهسرمه

ای ستتتتیر و روشتتتتن، 

 پیازی.پوست 

بافت، لول

نامتقارن 

-)فارسی

 بافت(

 زر  و نیم

156*104 

 مترسانتی

120 

 رک یا

 رج  30

 اراک

 )ساروق(

ایتتن نقشتته نیتتز از 

هتای بتومی و نقشه

نخستتتتتتتین اراک 

است که اشتاره بته 

هفت مرحله عشتق 

  دارد. 

 

مستوفی 

 منحنی

 

 

قرمتتز، پوستتت پیتتازی، 

ای، قرمتتز، آبتتی، ستترمه

ستتبز روشتتن و ستتیر، 

ای، پوستت عنابی، قهوه

پیتتازی، مستتی، ستتفید، 

 زرد خردلی. 

بافت، لول

نامتقارن 

-)فارسی

 بافت(

 زر  و نیم

156*104 

 متر سانتی

140 

رک یا 

 رج 35

 اراک

 آباد()غیاث

در این نقشه، استاد 

ابراهیمتتتی طتتتراح 

برجستتته، بنتتدهای 

منحنی و گتردان را 

جتتتتایگزین فتتتترم 

  شکسته کرد.شاخه

 

 

 تک بُته

ای سیر قرمز، آبی، قهوه

و روشن، سفید، خاکی، 

ای، پوست پیازی، سرمه

مستتتی، زرد خردلتتتی، 

 موشی، سبز، سیاه، زرد.

بافت، لول

نامتقارن 

-)فارسی

 بافت(

 زر  و نیم

156*104 

 مترسانتی

140 

رک یا 

 رج 35

 اراک

 )جیریا(

-تک بته از نقشه

های قدیمی و 

بومی مطقه اراک 

است که هنوز بافته 

 یج است.و را

 

 

 

 

 ماهی

قرمز، آبتی، ستفید، زرد 

ای، خردلتتتتی، ستتتترمه

ای موشی، خاکی، قهتوه

روشتتن و ستتیر، کِتترِم، 

 مسی، سبز سیر، عنابی.

-نیم لول

بافت، 

نامتقارن 

-)فارسی

 بافت(

 دو زر 

208*130 

 متر سانتی

120 

رک یتتتا 

 رج 30

 اراک

 )سنجان(

هتای ماهی از نقشه

قدیمی اراک استت 

که بتدون لچتک و 

ترنج و یا با لچک و 

 شود.ترنج بافته می
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 لچک و ترنج

  

 

پیتتازی، ستتفید، پوستتت

قرمتتتز، مستتتی، آبتتتی، 

ای سیر و ای، قهوهسرمه

روشتتن، موشتتی، ستتبز 

 سیر و روشن.

بافت، لول

نامتقارن 

-)فارسی

 بافت( 

 دو زر 

208*130 

 متر سانتی

120 

رک یتتتا 

 رج  30

اراک 

 آباد()غیاث

نقشه لچک و تترنج 

چتتون اراک هتتمدر 

سایر مکاتب، دارای 

هتتا بتتا زیرمجموعتته

انوا  و اقسام متنو  

   است.

 

 

 خوارمرغ ماهی

 

 

قرمتتتز، ستتتفید، آبتتتی، 

مستتی، پوستتت پیتتازی، 

ختتتاکی، زرد خردلتتتی، 

ای سیر و ای، قهوهسرمه

 روشن، خاکی، موشی.

بافت، لول

نامتقارن 

-)فارسی

 بافت( 

 خَرَک

130*65 

 متر سانتی

120 

رک یتتتا 

 رج 30

 اراک

 )فراهان(

ختوار از مرغ متاهی

-آن دستتته نقشتته

هایی استت کته در 

اراک رواج بستتتتیار 

 دارد.

 

 

غییتر بخشتی از تمایته و یتا که محصول تغییر و تحول در یک یا چند نقش-ها های فوق به استثنای زیر مجموعه آنها و نقشهطرح

-طانقه یا مکتب ستلهای نخستین و بومی منطها و نقشهاز طرح -گلیهساختار اصلی نقشه نظیر انوا  لچک و ترنج، بته میر یا دست

رد. گیترفی قرار متیای دیگر مورد بررسی، تحلیل و معهای دیگر که اقتباسی و جدید هستند، در مقالهکه نقشهآباد است. ضمن این

  است.ان داده شدهها در صفحه بعد نشز آنتری اهای بومی و نخستین، ابعاد بزراها و طرحتر نقشهبرای مشاهده بهتر و مطلوب
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گر()منبع : پژوهششکسته، بته میر، مرغ و ماهیگلی، مستوفی شاخهترتیب از راست به چپ دستهبه  

گر(حَنا، اطلسی، هفت درویش)منبع : پژوهشبازوبندی، گلترتیب از راست به چپ به  

گر(خوار)منبع : پژوهشبته، ماهی، لچک و ترنج و مرغ ماهیمستوفی منحنی، تک ترتیب از راست به چپ به  
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 گیرینتیجه

گرفتت. و تحلیتل قرار مورد معرفی، توصیف ،شناختی و زیباشناختیآباد(، از دو جنبه فنبافی اراک)سلطاندر این مقاله، مکتب قالی

ری دارد و از ای با سبک برجستته ک ستیک شتههای برجستهدارای تفاوتشناختی شناختی و زیباییلحاظ ساختار فناین مکتب به

ام تمتی، که نته بتهچیزی بین سبک روستائی و شهر را در زُمره و طبقه سبک روستائی و نیمه ک سیک قرار داد.توان آناین رو می

شتمار چتون رجمههایی رو که صاحب ویژگیصورت کامل دارای ساختار شهری ک سیک. از این به معنا خارج از روستائی است و نه

ت بخش ادراتی( و بافصهای با جنبه لول حتا در قالیبافت نیمپائین و متوسط، دو پود بودن برای مدتی طوًنی، حفظ و استمرار فن

 های این مکتب از روی الگو و واگیره بدون حضور نقشه، است. اعظمی از قالی

 هتای ختارجی وکتتوان به این نتیجه رهنمون شد که پیدا و پنهان شدن شرآباد میبافی سلطانبا بررسی سیر تاریخی مکتب قالی

ش است. تا پتیودهچنین رکود و زوال حیات این مکتب بمند شدن، رشد و رونق و همگیری، سامانتجار ایرانی، نقطه عطفی در شکل

لی بتا کرد. نوعی قتایمای در بافت و تولید تبعیت ری ذهنی و واگیرهلحاظ سبک بافت، از ساختاها، قالی اراک بهاز ورود این شرکت

در توجته و  های محدود اما گیاهی که باع  ایجتاد یتک انگیتزه قتوی( و رنگ15-20شمار پائین)یک هویت محلی و روستائی و رج

یستتم بته متدد بن نتوزدهم و اویتل ها به سمت و سوی قالی اراک)فراهان، ساروق...( شد. در این برهه یعنی اواختر قترچرخش نگاه

قتاش ایرانتی هتای هنرمنتدان طتراح و نتر طرحزیگلر و غیره( و تجار ایرانی و مهم ،O.C.Mهای خارجی)قالی شرقمدیریت شرکت

، ستبک قتالی هتای هنتریهای فرهنگی و پشتتوانهمستقر در تهران و اراک با تکیه بر خ قیت و نوآوری، سنت طراحی قوی، داشته

. تولیتد و و هویتی مستقل، محکم و متفاوت و درعین حال بومی شتداراک وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد و دارای شخصیت 

هتا، گظیتر پختگتی رنتها نویژه در برهه یاد شده برخوردار از آگاهی و هوشمندی در رعایت انوا  مؤلفهبافت قالی در مکتب اراک به

و توجته بته ایتن  که ایتن فراینتداست. چه اینها منطبق بر خواست و سلیقه مشتریان فرنگی بودهنشینی رنگها و همپردازش نقش

اک، تناستب و گونته وجته اشتترتتوان گفتت هتی ها رفته رفته رخت بَر بست و امروزه تولیداتی را شاهدیم که به جترأت متیمؤلفه

حد  ترینه پائینبارد. در حال حاضر در جغرافیای اراک نسبت به گذشته بافت قالی های تولیدی پیش از خویش ندسنخیتی با نمونه

-به -واحی اطرافچون ساروق و نای همهای برجستهممکن رسیده است تا جایی که بسیاری از نقاط مختلف اراک و فراهان و کانون

ر زان نتاچیزی و دلحاظ کمیت، از میتبه -اص اراک استطورخترین کانون بافت استان مرکزی و بهاکون فعالاستثنای جیریا که هم

 ر طترح و نقشتهمند هستند. در بُعد کیفیت بافت اما جایگاه نخستین حفظ شده استت. لیتک دشمار، در بافت قالی بهرهحد انگشت

د میزی نیتز بایتآنگکند. در بح  رنگ و رمتأسفانه دوران فقر، رکود و سکون مطلق و محرومیت در خ قیت و نوآوری را سپری می

 12التی  10ز شد تتا جتایی کته اتر میتر و بیشها و طیف رنگی نسبت به گذشته و در طول زمان بیشگفت که اگرچه میزان رنگ

لحتاظ که بتهنها شیمیائی است چه ایتر رسیده است، لیک بخش اعظمی از آنرنگ و طیف رنگی و یا حتا بیش 25الی  20رنگ به 

ان در است که کماکت های بومی و نخستین قالی اراکهای ارائه شده در این مقاله، نقشهوبی هم برخوردارند. نقشهکیفیت از ثبات خ

بات نسبتاً بتاً ئی بودن، از ثها علیرغم شیمیاها در این قالیشود. رنگابعاد خَرَک)دَه گره بیست گره(، زر  و نیم و دو زر ، بافته می

ر هتا تغییتقشتهنر است. طیف غالب قالی اراک در حال حاضر، گرم و نیمه گرم است. غالتب و ستاختار و پختگی قابل قبولی برخوردا

ت. مختتص زمینته است کند. گاهی این تغییر رنتگ صترفاًها در کنار هم تغییر میها یا چینش رنگبندیبنیادینی ندارد و صرفاً رنگ

د اقتباستی و جدیت هایها و نقشههای اراک، طرحها و نقشهاعظم طرح های ارائه شده بود اما بخشالبته این توصیفات مختص نقشه

 گیرد. ای دیگر مورد بررسی و تحلیل و معرفی قرار میاست که در مقاله
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 ، غروب زرَّین فرش ساروق، تهران، ناشر نویسنده.1372صوراسرافیل، شیرین، 

 سی فرانسه.شناانجمن ایران –، قالی ایرانی یا باغ همیشه بهار، ترجمه اصغر کریمی، تهران، انتشارات معین 1375فونتن، پاتریس، 

 های ایرانی، تهران، انتشارات یساولی.، قالی1375هانگلدین، آرمن، 

 نوشتپی

                                                           
گتری و )جایگاه میتز منشتیای که پایتخت پادشاهان بتوده استتگاه، جایی که پایخت و یا منطقهارا(به معنی اریکه و تخت واژه عراق مُعرب اراک )اراا یا. 1

 شد.، از قرن دوم هجری به ناحیه بین همدان، ری و اصفهان اط ق میحکومتی(
2 . Varcheh 

دارد : ای از آن است که عنتوان متیوجه منطقی، استدًل و منبع معتبری برخوردار نیست. برای مثال روایت زیر نمونههای مختلف وجود دارد که از روایت.  3

او اهداء شتد. بعتد  هان یک قالی بهگردد که هنگام عبور از فراترین اشاره تاریخی به قالی در این منطقه بنابر بعضی اقوال به زمان شاپور ذوالکتاف باز میقدیمی

وران قاجتار دبافی را بته الیتوان ظهور فعالیت قطور قطع میهای متمادی نشان مستندی از قالی در این منطقه نیست. در حقیقت وبهز ظهور اس م نیز تا قرنا

 ود. بآباد در سلطان بریزیها و تجار خارجی و تتوان ظهور و استقرار شرکترا نیز میویژه در اواخر این حکومت صورت گرفته است و دلیل عمده آنو به

4 . Patrice Fontaine 
5 . A. E. Hangeldin 

هجتری  6126هتای استت. حتدود ستالتر در آن منطقته رایتج بتودههای پیش. این امر ع وه بر مرغوبیت قالی اراک، نمودار آن است که تولید قالی از زمان 6

رکا تأستیس شتاًصل شرکتی تحت عنتوان زیگلتر و منطقه به حدی رسید که یک انگلیسی سوئیسیبافی در این می دی( ارزش اقتصادی قالی 1883شمسی)

نبتال آن صتورت دز این امتر بته دها دایر کرد. به گفته سیسیل ادوارها و اروپائیای از آن هم در اراک برای سفارش و بافت قالی با سلیقه آمریکائیکرد و شعبه

( پریتال)ط ی روستیدستت آمتده بته امهای بهکند که به جای تبدیل کردن پولگلر به نام اسکار اشتراوس پیشنهاد میگرفت که یکی از کارمندان شرکت زی

 وجوه آن را صرف خرید قالی کنند و این امر سرآغازی شد برای رونق فرش اراک. 
های آمریکتائی، ورشکستته و م( غالب شرکت1930-1929های لهای اواخر قرن شمسی گذشته به علت ایجاد بحران اقتصادی در آمریکا)حوالی سا. در سال 7

 (.  1، 1372تری در تجارت این کاً بر عهده گرفتند)صوراسرافیل،مجبور به ترک ایران شدند و تجار ایرانی سهم بیش

فارش کمیته امداد و شترکت ستهامی فترش، به گفته آقای محمدی کارشناس فرش اداره کل کمیته امداد استان مرکزی، در برخی از مناطق اراک که به س.  8

هتای ر قالیدعدد سی و پنج و  های کرکی بهها در قالیها و طیف آنشود، از این رو ممکن است تعداد رنگبافند، عمدتاً از کرک یا ابریشم استفاده میقالی می

 .ابریشمی به عدد صد برسد
-ارغوانی است، ته گل آن شبیه گل رُز است که با جوشاندن و رنگرزی رنگ کِرم چرک)کدر و کمی تیره( متیهای زرد و دهد، دارای گلبرا. در بهار گل می 9

ار . در دوران قاجتشتدشد، خشک شده و تبدیل به نوعی هیزم برای استفاده روزمتره متیبوته خاردار ورک موقعی که از دشت اراک)خارستان(، چیده میدهد. 

 ه بود.  شغل ورک فروشی، شغلی قابل توج
هنگام چیده شدن، کاسه و کُ له آن زود شکسته شده و پَرپَتر  . گل شقایق وحشی : این گل در گویش محلی به کاسه اِشکَنَک، معروف است. از این رو که به 10

 آید. شود. از گل شقایق وحشی در فرایند رنگرزی، نوعی رنگ پرتغالی)نارنجی( بسیار زیبا، به دست میو پژمرده می
-گویند. این گل در بهار شکوفه متیای کشیده و بلند دارد. پرچم آن تَه شیپور است و از این رو به آن، گل زبان در قفا می. گل به شکل شیپور است و دنبال11

 .دهدمیفرایند رنگرزی، رنگ یاسی خورد. این گل در صورت خود رو، زیاد به چشم مییاسی آن در این فصل به –های آبی کند و نمونه
 را از اراک به کرمان برده و رایج کردند.ها از این نقشه، بعدها تجار و تولیدکنندگان کرمانی آندلیل استقبال آمریکائیبه.  12
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ی)لچک و بندی و ساختار کلهای آن منطقه وجود دارد. طراحان ضمن حفظ استخوانطور غالب در هر منطقه و مکتبی با ساختارها و ویژگی. این نقشه به 13

 آورند.را پدید میترنج(، با خ قیت و ایجاد تغییرات متنو ، انوا  و اقسام آن

 

Investigating, Analyzing and introducing native and first design and 
plans at Arak School of Carpet weaving(Soltanabad) 

 

 

Abstract 
This article is a field study based on the study of geography of the Arak (Sultan Abad) weaving 

system and less theoretical and theoretical. because written for the first time in the form of  
structured and consistent. Arak, known in the past as Soltanabad, and before that, called Iraq 

Ajam, one of the most important schools of Iranian carpets especially from Qajar era to this 
side and enjoyable a long and brilliant record in this native and national art. a prominent 
example of this can be the Sarough carpets and its peripheral areas such as Jiriya that over the 
past two hundred years, it was mainly produced by foreign companies such as Ziegler, and 

exported to America and Europe and today it is an ornament of the houses, collections and 
famous museums of America and Europe. 
In this article, for the first time, the School of Carpet weaving in Arak(Soltanabad) and then the 
native design and plan first - with the exception of various designs of export carpets that 
designers of foreign companies and domestic producers (Tabriz merchants) - introduce, 
describe, analyze and categorize. the research results are as follows: school and carpet weaving 
style of Sultan Abad with the arrival of foreign companies, especially Swiss-English Ziggler 
company, and then merchants, Iranian producers and exporters(Especially Tabrizi) this school 
brought about the emergence, growth and progress of the school. there are also two types of 
plans and design for this school. a : native and first. B : pattern taken or new (designs that 
introduced by traders and manufacturers which are either fully woven in arak or the designers 
designed plans with their adaptation and or the maps have been new and designed by artists in 
the area). 
until the formation, structure, school and identity of Arak carpet by companies and producers, 

the carpets in this area were locally and only had a consumable aspect  which was enjoyed from 
a thick and coarse form and so-called local carpets(neighborhoods, neighborhood) they were 
taught. the present research is of fundamental type and its method is descriptive-analytical. it is 
also a method of collecting information in a field. 
 
Key words : Arak, carpet, design, color, weave. 

 


