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Markazi province is one of the long-standing centers of Iranian carpet weaving. Farahan 
is a large area of Markazi province that includes more than 200 villages and weaving centers. 
Sarough, as a prominent Iranian carpet brand, is one of the most important centers of carpet 
weaving in Farahan. Farahan carpet, which has been the origination and the first carpet of 
Markazi province, began to grow, develop, and flourish in the middle of the Qajar period 
due to the presence of Tabriz merchants and then the establishment of foreign companies 
in Sultanabad. It was at this time that Farahan Carpet found its true identity with the help 
of a coherent and coordinated management and exemplary quality of production.Currently, 
Farahan and Sarough carpets are presented in the most prestigious museums, collections, 
and galleries around the world. The quality of weaving, brightness and sparkle of colors, 
and beautiful and varied patterns (which are the result of the attitude, taste, talent, and im-
agination of Iranian designer artists) have made them unique. As a result, during the ups and 
downs of economics and art caused by global challenges, they have always been interesting, 
as components of identity and quality, for the manufacturers in all eras, especially the recent 
decades. 

Farahan Carpet Company is one of the most prominent manufacturers of Farahan car-
pet, which has been working in this field for almost six decades. This company is based on 
indigenous, national, and transnational standards and consciously follows a purpose. It ex-
amines the needs of the market and the customers in order to offer coherent products with 
two traditional and modern approaches. The destination and target markets of most of these 
products include the United States, Europe, and the Far East. In Farahan Carpet, all the steps 
and production processes from the beginning to the end are performed under the supervision 
of the company’s managers and experts. The lack of resources in the field of Farahan carpets 
highlights the need for this research.

In sources which briefly refer the carpets of Markazi province and its subordinate cit-
ies and villages, such as “Persian carpet” (Edwards, 1989), “Persian carpets” (Hangeldin, 
1996), “Ghalin” (Sabahi, 2014), “Study of Persian Carpet” (Jouleh, 2011), and “Golden 
Sunset of Sarough Carpet” (Sooresrafil, 1993), there have also been some brief and general 
references to Farahan carpet and its villages, such as Sarough. In addition, in recent years, 
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studies have been conducted on the carpets of Markazi province (Arak, Farahan, Sarough 
and Jirya), namely “review, analysis, and introduction of native and original designs and 
patterns of Arak Carpet weaving school (Sultanabad)” (Afroogh, 2017) and “Study, analy-
sis, and introduction of new and imported (adapted) designs and patterns in the contemporary 
carpets of Arak (Sultanabad)” (Afrough, 2018). The present study aimed to introduce the 
Farahan carpet-weaving school and the design and patterns of its carpets in order to study, 
investigate, and introduce the Farahan Carpet company and its products.

Methodology
The present fundamental descriptive-analytical study used both field and library data 

collection methods.

Results
One of the most important components contributing to the fame and glory of Farahan 

carpet is its various designs and patterns in different colors and dimensions which are kept 
infamous houses, museums, and collections. Such a variety makes it impossible to properly 
classify the Farahan carpet  in terms of its design and pattern regarding the common classi-
fications in the market and knowledge of carpet. Therefore, since the subject of the present 
research is the study, analysis, and introduction of the designs and patterns of Farahan carpet, 
it is necessary to study and introduce Farahan carpet as far as possible in terms of design and 
pattern. Examination of the carpets left from the Farahan carpet-weaving school and their 
designs ,and patterns gives us an insight into the depth and vision of domestic and foreign 
producers in the wide and incessant production of carpets in this region. More importantly, 
it can be noticed that the monopoly was avoided in the creation of these various designs and 
patterns.Through the observation of collections inside and outside of the country as well as 
the old Farahan carpets in the Bazaar of Arak, the designs ,and patterns of Farahan carpets, 
including corner medallion design in various shapes and forms, prayer-niche design (tree, 
column, and vase prayer-niche design), Afshan design with a focus on the large flowers 
of Palmette flower design (Arak carpet designers’ method), hunting, in and out fish design 
(Farahan fish) in different forms, fish in various shapes (corner medallion design, all over, 
bird and fish, dogfish, bee fish, hazelnut fish, Heidarzadeh fish, Mashayekhi fish), Mostofi 
(old-broken and new-curved), bouquet (minaret, mechanical, American Sarough), geog-
raphy, relic, Sheikh Safi, Haj Khanoumi, Mehrjoo, Farhang, Savarabadi, Kayhani, swirling 
birds, hunting, visual, and countless other patterns, only the names of which have remained. 
Tables 1 and 2 show examples of manufactured and recreated carpets with their ¬coordi-
nates, some of which are based on original and old designs, while others are modern and 
innovative designs of Farahan Carpet1 Company.
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Name of the design and 
pattern

Code Size (cm) Technique Picture

1 Paliz 121237 3.15×2.19 Sarough

2 Jasmine 121232 2.48×1.78 Sarough

3 Ahoo 121216 2.27×1.75 Sarough

4 Cheshmeh-ye Sar 121164 1.80×1.60 Cheshmeh

5 Saghi 121156 6.30×5.80 Cheshmeh

6 Mahajeran 121130 1.51×2.38 Sarough

Name of the design and 
pattern

Code Size (cm) Technique Picture

1 Reyhan 120098 8.00×4.00 Cheshmeh

2 Bon Chenar 120095 1.50×2.50 Cheshmeh

3 Mahajeran 121076 1.54×2.07 Cheshmeh

4 Zarnoush 120058 200×300 Cheshmeh

5 Talkhab 120099 160×260 Cheshmeh

6 Tafresh 121012 180×123 Meighan

Table 1. Coordinates of the carpets manufactured by Farahan Carpet Company- the carpets recreated 
based on the old original designs (source: Farahan Carpet Company)

Table 2. Coordinates of the carpets manufactured by Farahan Carpet Company-the modern carpets
(source: Farahan Carpet Company)
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Conclusion
Farahan Carpet weaving school is one of the most prominent weaving centers in western 

Iran which began in the 19th century. Farahan carpet with a long history in production and 
export, has a unique aesthetic and technological quality. The two elements of global fame 
due to its quality as well as the variety and abundance of Farahan carpets are among the indi-
cators that affect its ability and high capacity to be recreated, produced, and reproduced. Fa-
rahan carpet and specifically Sarough are practical-museum carpets. Farahan carpet designs 
and patterns include various designs of  the corner medallion design, prayer-nice design, 
bouquet, fish, and paisley. Therefore, the mentioned features made Farahan Carpet Compa-
ny with its coherent management, quality materials, various designs and patterns with both 
modern ,and traditional identities to manufacture and export beautiful and quality carpets in a 
purposeful and conscious manner. The target markets of this company have previously been 
identified after finding the proper taste, marketing method, and diplomacy of art. The pro-
cess and stages of production of Farahan carpets in Farahan Carpet Company are done under 
the supervision of the manager. The dyes and colored yarns used are created by natural dyes 
in Farahan Carpet dyeing workshops. Wool weaving and carpet weaving are also done nat-
urally and traditionally by women artists and weavers. However, one of the most important 
steps in this process is the design of the pattern, which is also designed and drawn by talented 
and skilled expert designers (Professor Davood Borji) as well as young creative experts. To-
day, Farahan Carpet products are exported to the markets of the United States, Europe, the 
Far East, and the Persian Gulf Region.

Notes
1. Farahani family started its merchandise and production of this company in the 1950s in 

the Farahan region located in Arak, Iran.
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پژوهشي در طرح ها و نقشه هاي قالي فراهان با تأكيد بر توليدات فراهان كارپت

  چکیده
که از نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی با تولید قالی های نفیس  فراهان، یکی از قطب های برجستۀ قالی ایران است 
بافندگی فراهان  کانون های  از مهم ترین  که یکی  به شهرت جهانی رسید. نمود این شهرت، قالی های ساروق است 
ح و نقش و رنگ( و فن شناختی)ریسندگی، رنگرزی، بافت و پرداخت( قالی  کیفی زیباشناختی)طر است. شاخص های 
به قصد  و شرکت های خارجی  تجار  از  بسیاری  آن،  به  بیش تر  برای دسترسی  غربی  که جامعۀ  بود  به گونه ای  فراهان 
تولید و صادرات آن در سلطان آباد متمرکز شدند. امروزه بسیاری از قالی های فراهان در موزه ها و مجموعه های جهانی 
که به صورت  کارپت، مجموعه ای برجسته در تولید قالی فراهان با شش دهه سابقه است  نگهداری می شوند. فراهان 
گاهانه و هدف مند را به مقصد بازارهای داخلی و خارجی  ضابطه مند و ساختارمند محصوالتی با رویکردی جدید و آ
با  سنتی)البته  و  امروزی  و  مدرن  نگرش  دو  با  کارپت  فراهان  تولیدی  قالی های  رهگذر  این  از  می کند.  عرضه  و  تولید 
ح، نقشه و رنگ و فن شناختی شامل پشم دستریس، رنگرزی  تغییرات بنیادین در ساختارهای زیباشناختی شامل طر
کیفی(، بافته می شود. این مقاله بر آن است تا ضمن مطالعه، تحلیل و معرفی مکتب قالی بافی فراهان  گیاهی، بافت 
کارپت)تولید قالی های فراهان(، بپردازد. مقالۀ  و نمونه هایی از قالی های قدیمی فراهان، به معرفی مجموعه فراهان 
کتابخانه ای  و  به صورت میدانی  توأمان  گردآوری داده ها  و  تحلیلی  توصیفی -  و روش تحقیق  بنیادین  نوع  از  حاضر 

است. 
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  مقدمه
تبارشناسی و موقعیت جغرافیایی شهرستان فراهان

که خوش بختانه هر دو عضو زنده و در اسماء  واژۀ فراهان به طور قطع، مرکب از دو عضو است 
امکنه متداول می باشند. »فره« به فتح اول و ثانی به معنی »شکوه« و عضو دوم یعنی »آن« یکمن 
مجد  سرزمین  معنای  به  واژه  دو  »جمع  اساس  این  بر   .)56 باشد)دهگان،1388:  جمع  عالمت 
را  355(. لغت شناسان فراهان  آزادگان است« )مهرالزمان،1376:  و  گزیدگان  یا جایگاه  و عظمت 
که از یکسر به خورهه و از سویی به تفرش و از سوی  فشرده واژه »فرا هامون« می دانند، سرزمینی 
کشیده شده بود فرا هامون نامیده می شد1. یونانیان آن را »مدیا« می نامیدند  کمیجان  دیگر به 
گویند فراهان  نیز  کرد برخی  کرد و دارالملک آن را ساروق  بنا  گفته اند فراهان را طهمورث  برخی 
کرده است. »ابن مقنع« می گوید )والشگرد را بالش پسر پیروز و بورقان  را فراهان پسر همدان بنا 
و  ک  ارا شهرستان های  میان  پهناوری  ناحیه  شامل  فراهان  ساخته است(  خسرو  دختر  پوران  را 
از  نامی  آن  در  که  کهن ترین سندی است  قم  تاریخ  و سرحدات همدان است.  آشتیان  و  تفرش 
که  فراهان آورده شده، این سند مربوط به سال 378 هجری قمری یعنی بیش از هزار سال پیش 
القلوب  در آن زمان روستای فراهان جزء شهرستان قم بوده است2. حمداهلل مستوفی در نزهت 
می نویسد : فراهان والیتی است و در دیه ها معتبر بود، دیه ساروق را دارلملک آن جا و طهمورث 

کنون دولت آباد و ماستر معظم قرای آن جاست.  ساخت، ا
فراهان واقع در استان مرکزی، منطقه تاریخی و کهنی است که بخشی از سرزمین تاریخی فراهان 
بزرگ بوده است. این منطقه از شمال به شهرستان ساوه و از غرب به شهرستان های تفرش و آشتیان 
کمیجان اتصال می یابد)تصویر 1(. این منطقه  و از جنوب به شهرستان اراك و ُخنداب و از شرق به 
کوچك شد. فراهان قدیم شامل  کشوری،  در دوره های پیشین بزرگ تر بوده و به مرور در تغییرات 
کمیجان و شازند و محالت بوده است. فراهان از سال 1389 به طور رسمی  منطقه تفرش، آشتیان، 
به شهرستان تبدیل شد و دارای دو بخش مرکزی و خنجین است. دشت فراهان بیش از دویست 
گذشته همگی آن ها از  که در  کوچك و بزرگ را در خود جای داده است  و یا حتی بیش تر، روستای 
کرد.  که از آن جمله می توان به ساروق و جیریا، اشاره  کانون های بزرگ بافندگی اراك به شمار می رفت. 
مشاهیر بسیاری هم چون » قائم مقام فراهانی، میزا تقی خان امیرکبیر فراهانی « و بسیاری از مفاخر 

فرهنگ، سیاست و هنر این مرز و بوم از پهنه سرزمین پرافتخار فراهان درخشیده اند.

فراهان هسته اصلی مکتب قالی بافی سلطان آباد)اراك(
که صحبت از قالی سلطان آباد می شود، در حقیقت اشاره به فراهان است. فراهان  هنگامی 
کیفی ترین  کله اصلی مکتب قالی بافی سلطان آباد یا اراك امروزی است. بهترین و  خاستگاه و شا
که سرآمد آن، قالی های بافت  کانون های بافت فراهان بوده است.  قالی اراك، مربوط به منطقه و 
که در جریان  ساروق بوده است. »از بین قالی های ایرانی، قالی فراهان از جمله قالی هایی است 
بازارهای مغرب زمین  گسترده ای به  تبریزی به طور  گذشته به خصوص در سایه توجه تجار  قرن 
زیرا  کرد  پیدا  زیادی  رواج  »درانگلستان  فراهان  قالی   .)55 )هانگلدین،1375:  شده است  صادر 
که با سبك خانه آرایی انگلیسی هماهنگی داشت، مورد  ح های آن  ظرافت و زیبایی بی پیرایه طر
که این قالی را »قالی جنتلمن«  توجه شدید مردم آن دیار قرارگرفته است و به همین دلیل است 
که طول  نامیده اند. قالی های فراهان در ابعاد به طورکلی متوسط و به شکل مربع مستطیلی بودند 

تصویر  1
نقشه و موقعیت جغرافیایی فراهان در استان مرکزی

fa.wikipedia.org : منبع
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کّلگی نیز می نامیدند. حاشیه های آن ها معمواًل  کّله یا  قابل توجهی داشتند)مثاًل 4×2 متر( و آن ها 
گاهی نیز در قالی های قدیمی  داریا 3 تا 7 قاب بود. نقش هراتی در قاب اصلی حاشیه قرارداشت و 
زمینه حاشیه به رنگ سبز بود«)پیشین(. منطقه فراهان به لحاظ قدمت پیشینه ای دیرین تر از 
که  کتبی  سلطان آباد یا اراك امروزی دارد، از این رو در استان مرکزی، فراهان بنابر روایت شفاهی و 
کانون بافندگی غرب ایران و اراك به شمار می رود. فراهان به خاطر  گذشت، یکی از قدیم ترین  از نظر 
کم و تمرکز روستاها و آبادی های فعال در قالی بافی، یکی از مناطق مهم تولید قالی های  وسعت، ترا
که روستاهایی هم چون ساروق، جیریا و غیاث آباد،  روستائی در ایران به شمار می رود. به گونه ای 

از مهم ترین روستاهای تولیدکننده قالی در این منطقه به شمار می رفت.

كانون  بافت فراهان ساروق : برجسته ترین 
روســتاهای  از  یکــی  و  ک  ارا شهرســتان  شــمال  در  دیــروز،  روســتای  و  امــروز  شــهر  ســاروق، 
ــن  ــتان، ای ــه شهرس ــان ب ــدن فراه ــل ش ــا تبدی ــی ب ــه 80 شمس ــر ده ــه در اواخ ک ــود  ــان ب ــش فراه بخ
کــه در قــرن چهاردهــم توســط  کهــن ســاروق  روســتا نیــز تبدیــل بــه شــهر تبدیــل شــد. »روســتای 
کیلومتــری   40 حــدود  در  شده اســت،  توصیــف  قزوینــی«  »مســتوفی  زبــان،  عــرب  جغرافــی دان 
ــاس  ــر اس ــه ب ک ــورده  ــد خ ــی پیون ــوع قال ــک ن ــام ی ــا ن ــاروق ب ــام س ــده و ن ــع ش شــمال ســلطان آباد واق
گذشــته  ســفارش تــاران اروپایــی و بــه تعــداد زیــاد بافتــه می شده اســت«)صباحی،1393: 369(. در 
کــه حاصــل آن  کیفیــت، شــهرت جهانــی یافــت  به واســطه هنــر قالی بافــی و آفرینــش قالی هــای بــا 
ثبــت در ســازمان جهانــی مالکیــت فکری)وایپــو3( و پذیــرش در منظومــه برنــد جهانــی قالــی ایرانــی 
اســت. »تاریــخ انتشــار قالــی ســاروق نســبتًا متأخــر اســت)حدود نیمــه دوم قــرن نوزدهــم میــالدی(. 
ایــن قالی هــا و به خصــوص قالی هــای قدیمــی آن به دلیــل نقــش ملیــح و ظریف شــان، رنگ هــای 
مالیــم و زنده شــان و بافــت بســیار دقیــق و محکم شــان، بــه حــق مــورد توجــه فــراوان قالی شناســان 
گی هــای اصیــل بســیار معیــن و آشــکاری  و خبــرگان در امــر قالــی می باشــند. ایــن قالی هــا دارای ویژ
هســتند و ایــن امــر نه تنهــا از دیــدگاه عناصــر تزئینــی آن صــادق اســت بلکــه از دیــدگاه ســبک آن نیــز 
گل دار مشــخص می شــود، صــدق  کــه از طریــق پــاره ای صالبــت در بازســازی بعضــی از نقش هــای 
ح و دلنشــین بــودن رنگ هــا  می-نماید«)هانگلدیــن،1375: 83(. اســتحکام ســاختار، زیبایــی طــر
کــه قالــی ســاروق در طــی  ــود  کــه از میــان ســایه های آرام و مالیــم انتخــاب می شــد، موجــب شــده ب
ــکا صــادر  ــه آمری ــه ویــژه ب ــه غــرب و ب ــی دیگــری ب قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم بیــش از هــر قال
گذشــته هنــر و صنعــت قالــی بافــی بیــش از 60 درصــد پیشــه و حرفــه مــردم ایــن  شود)پیشــین(. در 
کــه جنبــه تجــاری یافــت و مــورد توجــه جامعــه  ناحیــه را بــه خــود اختصــاص مــی داد. به ویــژه از زمانــی 
کار فرنگیــان و به طورخــاص  گرفــت و قالی هــای آن توانســت محیــط زندگــی و محــل  جهانــی قــرار 
گفــت ایــن حرفــه در حــال حاضر  کــه بایــد  کنــد. در حالــی  ح، نقــش و رنــگ خــود  آمریــکا را رنگیــن از طــر
کم تــر از 10 درصــد رســیده اســت و به صــورت اســتثناء و انگشــت شــمار ایــن حرفــه  در ســاروق بــه 
کــم  گــره، نامتقــارن و بــا ترا دنبــال می شــود. »جنــس چلــه در قالــی ســاروق از نــخ پنبــه اســت و نــوع 
کــه از میــان تارهــا  گــره در هــر دســی متر مربــع و دو پــود از جنــس نــخ پنبــه  گــره متغیــر از 1600 تــا 4900 
گه گاهــی بــه رنگ هــای صورتــی یــا الجــوردی اســت.  کــه  کشــیده  می گذرنــد، یکــی ُشــل و دیگــری 
ــت  ــود. دق ــزوده می ش ــز اف ــوم نی ــی س ــود تکمیل ــک پ ج، ی ــا ده ر ــج ی ــر پن ــد از ه ــا بع ــی نمونه ه دربرخ
کیفیــت  در بافــت و فراوانــی پودهــا، فشــردگی قابــل توجهــی را در قالــی ســاروق ایجــاد می کنــد، امــا 
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ــازک و ســاییده  گــذر زمــان فــرش ســریع تر ن کــه در  گرفتــه شــده اغلــب موجــب می شــود  مــواد بــه کار 
 .(369  شــود«)صباحی،1393: 

ج شمار، ابعاد، رنگ( قالی فراهان مختصات فنی)گره، ر
در  اســت.  نامتقــارن4  و  متقــارن  توأمــان،  به صــورت  فراهــان  قالــی  در  رفتــه  بــه کار  گــره  نــوع 
ــرای  ــا رک شــمار ب گذشــته های دور همــواره واژه ِرک ی گویــش و ادبیــات قالی بافــی اراك و فراهــان، از 
گذشــته و در حــال حاضــر  کــه از یکــی دو دهــه  محاســبه انــدازه نقشــه بــه کار می رفــت. در صورتــی 
ج شــمار اســتفاده می شــود. ِرک عبــارت اســت از :  ج یــا ر کنــار رک و البتــه به جــای آن، از واژه َر در 
ــی. میــزان  ــی( عرضــی قال ــدازه و ابعــاد قال ــره )کوچک تریــن واحــد و میــزان محاســبه ان گ یــک ردیــف 
کــه در مقیــاس   1/4 یــا )یــک  ک بــر اســاس رک یــا رک شــمار اســت  محاســبه نقشــه فــرش در ارا
ج در میــزان محاســبه  ع اســت. امــا ر چــارک( معــادل 26 ســانتی متر اســت و خــود چــارک،  1/4 زر
گفتــه می شــود  گــره زرعــی می باشــد. بــرای مثــال، وقتــی  ج شــمار، معــادل 5/6 ســانتی متر یــک  ر
کــه می شــود 160 یعنــی ایــن قالــی 160 رک  ج، یعنــی بــر اســاس محاســبات بــاال، 40×4  یــک قالــی 40 ر
گلــی،  کــه عبــارت اســت از : ُپشــتی شــامل تــك  ــی فراهــان متنــوع اســت  اســت )شــکل 2(. ابعــاد قال
ع و  ــره )65×130(، ذر گ ــت  ــره بیس گ ــا َده  ــَرک ی ــی)60×90،10×70، 95×95، 50×50(، َخ ــره و ُمبل منظ
ع)130×208(، پــرده ای )165×265(، شــش متــر )208×312(، هفــت متــر5  نیــم )104×156(، دو ذر
(220×320،220×320(  ُنــه متــری )255×355(، دوازده متــری )255×355( ســانتی متر، می باشــد.

حرفــۀ رنگــرزی یکــی از مهم تریــن مشــاغل وابســته بــه هنــر ، صنعــت قالی بافــی در فراهــان بــود 
گذشــته های دور و توســط مــردان و یــا بافنــدگان در روســتاها انجــام می گرفــت. در سرتاســر  کــه از 
کــه حضــور رنگ هــای شــیمیائی نمــود  جغرافیــای فراهــان و در همــه ادوار به جــز دهه هــای اخیــر 
اســتفاده  قالــی  بافــت  در  گیاهــی  و  طبیعــی  رنگ هــای  از  همــواره  اســت،  یافتــه  برجســته تری 
کــه ایــن مؤلفــه ســهم مهمــی در مرغوبیــت، مطلوبیــت و شــهرت قالــی فراهــان داشــته  شده اســت. 
کیفیــت و بــا ثبــات آن، تولیدکننــدگان  گســترش رنگ هــای شــیمیائی والبتــه نــوع بــا  اســت. امــروزه بــا 
گیاهــی و شــیمیائی اســتفاده می کننــد. یکــی از نــکات قابــل توجــه  و بافنــدگان توأمــان از رنگ هــای 
ــی،  کم ــاظ  ــه به لح ک ــت  ــن اس ــان ای ــی فراه ــی در قال ــای رنگ ــا و طیف ه ــداد رنگ ه ــتفاده از تع در اس
تعــداد رنگ هــا رشــد قابــل توجهــی نداشــته اســت. رنگ هــای مــورد اســتفاده در قالــی فراهــان در 
کمــی افزایــش بــه عــدد  گذشــته از ده الــی دوازده رنــگ تجــاوز نمی کــرد امــا امــروزه ایــن تعــداد، بــا 
هجــده تــا بیســت رســید. البتــه ایــن رقــم بــرای قالی هــای پشــمی اســت و ممکــن اســت در برخــی از 
کرکــی یــا ابریشــمی  کــه ســنت بافــت قالــی  مناطــق اســتان مرکــزی هم چــون ســاوه، آشــتیان و غیــره 
کــه درگذشــته در قالی هــای فراهــان بــه کار  گشــته اســت، ایــن رقــم افزایــش یابــد6. رنگ هایــی  پدیــدار 
گونــی از رنــگ قرمز)قرمــز ســیر، قرمــز صورتــی، قرمــز روناســی،  گونا می رفــت عبــارت بــود از : طیــف 
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ارغوانــی( به خصــوص در قالی هــای بافــت قدیمــی، رنــگ ســفید عاجــی یــا آبــی ســیر را در زمینــه آن هــا 
ــا زرد، نارنجــی و قرمــز اســت. ــًا ســبز و ی می بینیــم. رنــگ  نقش هــا عمدت

ح  و نقشۀ  قالی فراهان و نمونه هایی از آن انواع طر
ح هــا  یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــای مؤثــر در شــهرت و شــوکت قالــی فراهــان، وجــود انــواع طر
و  کــه در خانه هــا، موزه هــا  اســت  گونــه  گــون  و  متنــوع  ابعــاد  و  رنگ هــا  متنــوع در  نقشــه های  و 
بــه  کــه  می شــود  باعــث  تنــوع  کثــرت  ایــن  می شــود.  نگهــداری  جهانــی  معــروف  مجموعه هــای 
ــه بایســته و  ک ــه  ح و نقــش آن گون ــی منطقــه وســیع فراهــان را در حــوزه طــر ــوان قال هیــچ روی نمی ت
شایســته اســت، طبقه بنــدی نمــود، آن هــم طبقه بنــدی رایــج در بــازار و دانــش فرش شناســی. از 
ح هــا و نقشــه های قالــی فراهــان اســت،  ایــن روی چــون موضــوع مقالــه بررســی، تحلیــل و معرفــی طر
ح و نقــش  کمــل قالــی فراهــان از نظــرگاه طــر کــه ممکــن اســت به صــورت ا ضــرورت دارد تــا جایــی 
ــده از مکتــب قالی بافــی  ــه قالی هــای بازمان ــا نگاهــی ب گیــرد. ب مــورد مطالعــه، بررســی و معرفــی قــرار 
ح و نقــش آن هــا، می تــوان بــه عمــق بینــش و چشــم انداز تولیدکننــدگان داخلــی و  فراهــان و طــر
گســترده و بی وقفــه قالــی در ایــن منطقــه و مهم تــر از همــه بــا فــراغ بــال و پرهیــز از  خارجــی در تولیــد 
ح هــا و نقشــه های متنــوع، پــی بــرد. از ایــن رهگــذر و بــا رصــد مجموعه هــای  انحصــار در آفرینــش طر
ح هــا و نقشــه های قالــی فراهــان،  ج و نیــز قالی هــای قدیــم فراهــان در بــازار اراك، طر داخــل و خــار
ح و نقشــه لچــك و ترنــج در قالــب  و شــکل های متنــوع، محرابی)محرابــی درختــی  شــامل انــواع طــر
گل هــای درشــت شاه عباسی)شــیوه طراحــان قالــی اراك(،  گلدانــی(، افشــان بــا محوریــت  و ســتونی، 
شــکارگاه، ماهی درهم)ماهــی فراهــان( در قالب هــای مختلــف و شــکل های متنــوع ماهی)لچــك و 
غ و ماهــی، ســگ ماهــی، ماهــی زنبــوری، ماهــی فندقــی، ماهــی حیــدرزاده،  ترنــج، سرتاســری، مــر
ماهــی مشــایخی(، مستوفی)قدیم-شکســته و جدید-منحنــی(، دسته گلی)گل دســته، دســتگاهی، 
کــی، شــیخ صفــی، حــاج خانومــی، مهرجــو، فرهنــگ،       آمریکائــی(، جغرافیــا، زیرخا بــاب  ســاروق 
کــه صرفــًا  کیهانــی، چرخــش پرنــده، شــکارگاه، تصویــری و بی شــمار نقشــه دیگــر  آبــادی،  ســوار 
ــی فراهــان نشــان داده  شده اســت(. از  نامــی از آن هــا باقــی مانده اســت)در ادامــه نمونه هایــی از قال
ــا هراتــی، به عنــوان یکــی از برجســته ترین و  ح ماهــی ُخــرده ی ــاد شــده، طــر ح هــای ی میــان انبــوه طر
کنــون اســتمرار داشــته و بــه حیــات  گذشــته تا ح هــا و نقشــه های منطقــه فراهــان، از  ماندگارتریــن طر
خــود ادامــه داده اســت. در تصاویــر 3 تــا 6، نمونه هایــی از قالی هــای بافــت فراهــان نشــان داده 
ــرکت های  ــه ش ک ــی  ــی زمان ــت، یعن ــالدی اس ــرن 19 می ــه ق ــوط ب ــا مرب ــن قالی ه ــت ای ــت. باف شده اس
اروپایــی هم چــون »زیگلــر« در ســلطان آباد و اراك فعــال بودنــد. به طورکلــی رنگ هــای بــه کار رفتــه 
کــرم، بــژ، مســی،  کی)قرمــز(، ســورمه ای، ســبز ســیر، ســبز روشــن،  در قالــی فراهــان عبــارت اســت از : ال
خردلــی،  زرد  زرد،  زیتونــی،  طالیــی،  شــتری،  دوغــی،  ماشــی،  گلنــاری،  آبــی  قهــوه ای،  حنایــی، 
ــار،  ــت ان ــو، پوس ــرگ م کاه، ب ــت از :  ــارت اس ک عب ــی ارا ــا در قال ــواع رنگزاه ــی. ان ــازی، مس ــت پی پوس
گل شــبیه بــه تمشــک  گل زبــان در قفــا9، نوعــی  گل شــقایق وحشــی8،  ک7،  اســپرک، بوتــه خــاردار َوَرّ
گل می جوشــاندند. پوســت  غ هــا را در ایــن  بــه رنــگ آبــی - ارغوانــی اســت. بــه هنــگام نــوروز، تخم مر
گذشــته یکــی از  غ هــا بــه رنــگ ســبز فسفری)پســته ای - فســفری( می شــد. هم چنیــن در  تخم مر
کــه از خوابانــدن  ک، رنــگ خاصــی از آبــی آســمانی بســیار زیبــا بــود  مهم تریــن رنگ هــای قالــی ارا
ســوده یــا َدم قیچــی مســی)ُبراده آهــن( در ماســت تــرش بــه مــدت 10 الــی 20 روز به دســت می آمــد. 
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ح و نقشه فراهان 1. ماهی درهم : برجسته ترین طر
کــه براســاس  ح ماهی درهــم یــا هراتــی، یکــی از نقشــه های دیریــن و اصیــل قالــی ایــران اســت  طــر
کــه  شــواهد و نظریــات محققــان، خاســتگاه آن شــرق و منطقــه خراســان و مشــخصات هــرات اســت 
کــز فعــال هنــری بوده اســت. نقشــه ماهــی یــا هراتــی، یکــی از نقش هــای  از زمــان تیموریــان یکــی از مرا
گیــر و رایــج در  ح فرا ک اســت. ایــن نقشــه، یــک طــر اصیــل و قدیمــی بــا ســابقه طوالنــی در منطقــه ارا
ک اســت. به گواهــی منابــع موجــود تاریخــی و نمونه هــای قدیمــی،  کانون هــای بافندگــی ارا همــه 
ح هــای قدیمــی منطقــه  ح و نقشــه ماهــی فراهــان »از طر گشــت. طــر ابتــدا در قالــی فراهــان نمــودار 
ــون  ــری هم چ ــق دیگ ــابه آن در مناط ــه مش ک ح  ــر ــن ط ــت. ای ــان اس ــتان فراه ــژه در دهس ک به وی ارا
کردســتان، ]همــدان، مالیــر، حســین آباد[، زنجــان، خراســان، تبریــز، جنوب خراســان و غیــره نیــز 
ک بــا شــیوه های معــروف بــه نقشــه های ماهــی زنبــوری و ماهــی فراهــان  دیــده می شــود، در ارا

تصویر  4
نمونه هایی از قالی فراهان

راست: طرح مستوفی
www.1stdibs.com/ matcameron.com فراهان

تصویر  5
نمونه هایی از قالی های اولیه فراهان

www.pinterest.com : منبع

تصویر  6
نمونه هایی از قالی های فراهان

www.esalerugs.com:منبع
www.pinterest.com            



فصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره هشتم شماره هجدهم - زمستان ۹۸
28

پژوهشي در طرح ها و نقشه هاي قالي فراهان با تأكيد بر توليدات فراهان كارپت

ایــن   .)190 می شــود«)ژوله،1390:  بافتــه  و  طراحــی 
نقشــه در ســایر مناطــق و مکاتــب قالی بافــی ایــران نیــز 
رایــج اســت و در ابعــاد و اندازه هــای مختلــف از انــدازه 
بافتــه  پارچــه،  بــزرگ   اندازه هــای  تــا  گرفتــه  پشــتی 
در  میانــه(  گل  و  ماهی)برگ هــا  نقش مایــه  می شــد. 
خراســان)بیرجند(،  نظیــر  بافندگـــــــی  مکاتــب  سایــــر 
کردســتان به صــورت ریزتــر )ریــز ماهــی  تبریــز و مهم تــر 
به صــورت  هــم  متنــوع  به صــورت  ک  ارا در  و  َســنه10( 
غ و ماهــی، ســگ ماهی11( و هــم  درشــت و بزرگ)مــر
ــی  ــا تغیرات ــن ب ــوری( و هم چنی ــی زنب ــز و ظریف )ماه ری
هم نشــین  مؤلفه هــای  و  ح  طــر ســاختار  و  شــکل  در 
ــاد  ــم و زیــــــ کــــ ــم در ترکیب بنــــــــدی، جابه جابــه و  هــــــ
و  حیــدرزاده  )ماهــی  زمینــه  در  نقش مایه هــا  کــردن 
می تــوان  پایــه  ایــن  بــر  می شــود.  بافتــه  کف ســاده(، 
کــه بعدهــا توســط تجــار  از نمونــه نقشــه های ماهــی 
ــی در شــکل و  ــا تغییرات ــا طراحــان اراك ب ــر بومــی و ی غی
ترکیب بنــدی به وجــود آمــد و در نظــام بافندگــی اراك 
رایــج شــد، نــام بــرد )نمــودار1، تصویــر7(. واقعیــت آن 
ح و نقشــه ماهــی در منطقــه فراهــان  کــه طــر اســت 
کانون های بافندگی  گســترده از ســایر مناطق و  بســیار 
کــه ایــن نقشــه در آن جــا رایــج اســت، مــورد اســتقبال 
گفتــار،  گــواه صــدق ایــن  بافنــدگان فراهــان قرارگرفــت. 
فــرم و شــکل نقش مایــه ماهــی در قالب هــای  تنــوع 
کــه  اســت  گونه گــون  رنگ بندی هــای  و  مختلــف 
)تصویــر8(،  یکســره  ماهــی  بــه  می تــوان  آن جملــه  از 
اشــاره داشــت.  غیــره  و  ترنــج  بــدون  ترنــج،  و  لچــک 
طراحــان  کــه  شــد  برجســته  ح  طــر ایــن  بــه  توجــه 
و  شــکل  در  ســفارش دهندگان]تولیدکنندگان[  و 
ــن  ــدی ای ــی و رنگ بن ــه ماه ح و نقش مای ــر ــاختار ط س
نقشــه دخــل و تصــرف نمــوده و بــر مبنــای ســلیقه و 
خالقیــت و ابتــکار خویــش، انــواع نقشــه های ماهــی را 
ح هــای ماهــی حیــدرزاده،  کننــد. طر طراحــی و عرضــه 
ــی رود. ــمار م ــت به ش ــن دس ــره ازای ــی و غی غ و ماه ــر م
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ح و نقشه  دسته گلی 2. طر
اصیل تریــن  از  آمریکائــی(،  بــاب  ســاروق  گل دســته،  دسته گلی)دســتگاهی،  نقشــه  و  ح  طــر
ک و اســتان مرکــزی اســت. »در پایــان جنــگ جهانــی  ح هــای قالــی ارا و رایج تریــن نقشــه ها و طر
ک طرحــی  اول یــک شــرکت آمریکایــی تجــارت فــرش از میــان نقشــه های متــداول در ســاروق و ارا
توســط طراحــان آن روزگار مطابــق ســلیقه آمریکائیــان طراحــی و توســط بافنــدگان ســاروق بافتــه و 
کــه بعدهــا بــه ســاروق آمریکایــی شــهرت یافــت. فرش هایــی دو پــود بــا پــرز بلنــد در  راهــی آمریــکا شــد 
اندازه هــای متفــاوت در زمینــه ای قرمــز بــا حاشــیۀ ســرمه ای و یــا بــژ روشــن بــا حاشــیه ســرمه ای بــه 
ح هــا فاقــد لچک هــای چهارگانــه بــوده و ترنــج  تعــداد زیــادی بافتــه و بــه آمریــکا صــادر شــد. ایــن طر
کثــرًا برخــالف ترنج هــای ســنتی فرش هــای ایــران، فاقــد خطــوط حــد فاصــل ترنــج و متــن  میانــی نیــز ا
گل های  کــه اطــراف آن هــا بــا  گل و برگ هــای پیچیــده بــزرگ  اســت. در متــن ایــن فرش هــا دســته های 
کوچــک پوشــیده شــده بــه صــورت مجــرد و جــدا از هــم دیــده مــی شــود«)صباحی،1393: 293). 
گفتــه شــد به دلیــل پســند و اســتقبال جامعــه آمریــکا از ایــن نقشــه بــه نقشــه »ســاروق  کــه  همان گونــه 
کــه آمریکائی هــا بــه رنــگ صورتــی دوغــی نشــان  آمریکایــی« یــا »بــاب آمریــکا« و بــا توجــه بــه عالقــه ای 
ک و حتــی  دادنــد، بــه »دوغــی آمریکایــی«، نیــز شــهرت یافــت و از آن پــس در سرتاســر جغرافیــای ارا
گلــی بــه کار  ح دســته  کــه در قالی هــای طــر اســتان مرکــزی بافتــه و عرضــه شــد. »رنــگ صورتــی خاصــی 
کاهنــده رنــگ به طــور  مــی رود و بــه دوغــی معــروف اســت، از رنگ آمیــزی پشــم بــا رنــگ دهنده هــا و 
کــه پشــم را بــه مــدت دو ســاعت در حمــام رنــگ  مســتقیم بــه دســت می آمــده اســت. بــه ایــن ترتیــب 
ــا دوغ بوده اســت. بعــد از دو  کــه ایــن حمــام رنــگ شــامل زاج، رونــاس و ماســت ی شــناور می کردنــد 
ســاعت، رشــته های پشــم ســاعت ها در زیــر آب جــاری رهــا می شــد تــا رنــگ خــود را از دســت بدهنــد 
گذشــت زمــان بســیار، القــاب  و بــه یــك نــوع طیــف رنگــی صورتــی برسند«)پیشــین(. امــروزه پــس از 
ک  کــم و بیــش در بیــن بازاریــان پیشکســوت فــرش ایــران و ارا یــاد شــده نه تنهــا فرامــوش نشــده بلکــه 
ک بــا انــواع مختلــف  کانون هــای بافــت ارا کنــون بــه وفــور در روســتاها و  رایــج اســت. ایــن نقشــه هم ا
گل دســته ها و رنگ بنــدی در  گــذاری و تغییــر جــای  ح و ابعــاد در ترکیب بنــدی، هم نشــینی، جا طــر
ع، بافتــه و در بــازار عرضــه می شــود. امــروزه  ع و نیــم و دو زر زمینــه و اندازه هــای متنــوع َخــَرک، زر
کــه دوغــی بــود، تصــرف نمــوده و قالی هــای دســته گلی بــا  تولیدکننــدگان در رنــگ معــروف زمینــه آن 
ِکــِرم، ســفید، ُســرمه ای و آبــی و حاشــیه هایی بــا رنگ هــای متضــاد بــا زمینــه دیــده می شــود.  زمینــه 
گل هــا، اضافــه  ح دســته گلی، قــدرت مانــور و اختیــار بافنــده در تغییــر دســته  گی هــای طــر یکــی از ویژ
کــردن فضــای زمینــه و پیرامونــی زمینــه و  کــم نمــودن حجــم، تغیــر جهــت، ُپــرکاری یــا خلــوت  و 
کــه در برخــی  گل دســته ها اســت. به گونــه ای  یــا اضافــه نمــودن عناصــری جدیــد بــه نقش مایــه 
گلدســته ها می شــوند. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری  گلدان هایــی در میانــه زمینــه هم نشــین  ح هــا،  طر
کرمانــی نیــز شــروع بــه تولیــد ایــن نقشــه  کــه به دلیــل اســتقبال جامعــه آمریــکا، تولیدکننــدگان  اســت 
کردنــد امــا اقبالــی نیافتنــد. ایــن نقشــه به صورت هــای سرتاســری، لچــک و ترنــج، بــدون لچــک و 
گاوی، تخم مرغی،کتیبــه ای، ترکیــب بــا شــکارگاهی)کومه ای( و توپــی نیــز  کلــه  کــف ســاده،  ترنــج، 
ــا رنگ بنــدی متنــوع نشــان  ح دســته گلی ب ــر 9، نمونه هایــی از نقشــه و طــر بافتــه می شــد. در تصوی

داده شده اســت. 

تصویر  8
نقشه با ماهي یکسره، فراهان

www.teppich-thomas.de :منبع
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كارپت: مجموعه فراهان 
برجسته ترین تولیدكننده استان مركزی و تنها تولیدكننده قالی  فراهان

کارپت، ساختار و مدیریتی منظم و منسجم بر مبنای نگاه و نگرش ملی و  مجموعه فراهان 
ح های  که توانسته است با خالقیت و ابتکار در طراحی نوآورانه و مدرن و تولید طر فراملی است 
جدید، بازطراحی نقشــه های قدیم فراهان با نگاه امروزی و هم چنین ترکیب، تلفیق و هم نشین 
کردن نقش مایــــــه های قالی های قدیـــم فراهــــــان با نقش مایه هــــــــای ابتکاری و طراحی نقشه ای 
سنتی - مدرن، توانسته است یکی از موفق ترین تولیدکنندگان و نام آوران قالی دست بافت ایران، 
کردن مجدد  استان مرکزی و منطقه فراهان باشد. رسالت این مجموعه، عالوه بر بازگرداندن و زنده 
شهرت و حیات قالی فراهان و نمود آن یعنی قالی ساروق به جهان امروز، بر فعال نمودن چرخه 
ریسیدن  از  سنتی  تولید  فرآیند  میان  این  در  است.  مؤکد  و  استوار  منطقه  این  بومی  اقتصادهنر 
کیفی و طراحی نقشه بر  گیاهی، معدنی و جانوری تا بافت  پشم، رنگرزی طبیعی با انواع رنگزاهای 
کاوش سلیقه مشتریان داخلی و خارجی، از  مبنای بینش و تفکر و مهم تر از همه نیازسنجی بازار و 
مهم ترین و برجسته ترین شاخص ها در تولید، عرضه و صادرات قالی فراهان در مجموعه فراهان 
گردید تا در بخش دوم این مقاله،  کارپت است. همه این مؤلفه ها و رعایت جزء به جزء آن ها باعث 
این مجموعه، فرآیند تولید و محصوالت تولیدی آن یعنی انواع متنوعی از قالی فراهان، قالی هایی 

گردید.   کمال، معرفی  ح های ابتکاری و خالقانه)مدرن و نیمه مدرن( به  با طر

تصویر  9
گل ها و رنگ های  گلی با دسته  طرح و نقشه  دسته 

متنوع، مجموعه مهاجرانی
منبع : نگارنده

تصویر  9
گلی،  دسته  نقشه  و  طرح  قالی های  از  نمونه هایی 

بافت فراهان
منبع : نگارنده
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 خانواده فراهانی و تولید قالی 
قالی،  تولید  در  ح  مطر و  برجسته  خانواده های  از  یکی  به عنوان   )10 فراهانی)تصویر  خانواده 
فعالیت های تولیدی و تجاری خود را در دهه 1330 هجری شمسی و با حاج روح اهلل فراهانی آغاز 
گذر از دهه ها و راهی پر  که امروزه و پس از  نمود. وی از هنگامه آغاز، مسیری را پایه گذاری نمود 
فراز و نشیب، با تالش حاج احمد فراهانی به یکی از قطب های تولید قالی ایران و مشخصًا استان 
کارپت« توسط حاج حسن و حسین  مرکزی تبدیل شده است. امروزه قالی فراهان با برند »فراهان 
فراهانی فصل نوینی از حیاط و ُشهرت خود را طی می کند. درحال حاضر منطقه وسیع فراهان، 
و  حضور  قلمرو  که  است  کارپت  فراهان  برند  قالی های  تولید  عرصه  پیرامون،  روستاهای  و  ک  ارا
کیفیت و با دوام، رنگ بندی های زیبا،  نمایش آن به فراسوی مرزها می رسد. تولید قالی های با 
و  گیاهی  و  طبیعی  رنگ های  دستریس،  پشم  مرغوب،  مصال  و  مواد  از  استفاده  مختلف،  ابعاد 
ح ها و نقشه های متنوع و  استفاده از انواع طر اح ها و نقشه های خالقانه و نوآورانه، الگوبرداری از طر
کالبد، ساختار و نقش مایه ها، رسالت و  بی شمار قالی های قدیم و اصیل فراهان بر مبنای تغییر در 
که درطول شش دهه فعالیت سرلوحه تولید قرارگرفته است. کارپت است  نظام نامه شرکت فراهان 

كارپت رنگ در قالی های بافت فراهان 
کارگاه رنگرزی این مجموعه، رنگ  رنگ های مورد نیاز در بافت قالی تمامًا توسط مدیریت و در 
از طی مراحل خشک و تثبیت برای استفاده در اختیار بافنده قرارمی گیرد. ذکر این نکته  و پس 
کارپت، بیش از 90 نوع طیف رنگی در  که در تولید قالی های مجموعه فراهان  خالی از لطف نیست 

متن قالی  ها به کار می رود. 

كارپت كارگاه رنگرزی فراهان  فرآیند رنگرزی طبیعی در 
گذشــته،  کارپــت، بــه ســیاق ســنتی و تبعیــت از همــان فرآینــد  کارگاه رنگــرزی شــرکت فراهــان  در 
گیاهــی طــی مراحــل زیــر انجــام می گیــرد. 1- اضافــه  بــا اســتفاده از رنگزاهــای  رنگــرزی خامه هــا 
ــه محلــول زاج. 3- بیــرون  کــردن خامــه ب ــه آب 40 درجــه. 2- هــم زدن و وارد  نمــودن زاج ســفید ب

تصویر  10
خانواده فراهانی از راست به چپ:

حاج روح اهلل
حاج احمد
حاج حسن

حاج حسین فرهانی
منبع : نگارنده

تصویر  11
گیاهی مورد استفاده در قالی های فراهان  رنگ های 

کارپت
منبع : نگارنده
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کــردن رنگــزای طبیعــی بــه  کــه در محلــول بــوده. 4- اضافــه  کــردن خامه هایــی  آوردن و آویــزان 
کــردن خامه هــا به صــورت بازشــده بــه محلــول رنگــی. 6- بیــرون آوردن خامه هــا  محلــول. 5- اضافــه 
گرفتــه  کم تــری بــه خــود  کــردن آن ها)مرحــل نخســت( - خامه هــا در ایــن مرحلــه رنــگ  و آویــزان 
کــردن  کالف هــا. 8- وارد  کــردن( مجــدد  کــردن یــا ال دادن )در اصطــالح محلــی َشــند  اســت. 7- بــاز 
مجــدد خامه هــا بــه محلــول رنگــی و جوشــاندن خامه هــا در دمــای 100 درجــه بــه مــدت 30 دقیقــه و 
خوابانــدن و نگه داشــتن خامه هــا بــه مــدت 4 ســاعت )البتــه مــدت نگهداشــتن در محلــول بســتگی 

بــه ســیری و روشــنی خامــه رنگــی خواهــد داشــت(. 

كارپت ح ها و نقشه های قالی های تولید فراهان  طر
ــز دارد.  ــت تمرک ــر دو رهیاف ــود ب ــای خ ــه های قالی ه ــی نقش ــت در طراح کارپ ــان  ــرکت فراه ش
کــه برمبنــای خالقیــت هنرمنــد طــراح و نگــرش و خواســت  نخســت طراحــی مــدرن و خالقانــه 
ح هــا و نقشــه های اصیــل فراهان)ســاروق(  مخاطــب و ســلیقه بــازار. دوم بازآفرینــی و بازبافــی طر
توجــه در  قابــل  نکتــه  و ســاختار.  رنــگ  و  نقــش  و  ح  تحــول در طــر و  تغییــر  مبنــای  بــر  ک  ارا و 
در  معقوالنــه  نــگاه  و  تولیــد  فرآینــد  در  ضابطه بنــدی  بــر  عــالوه  کارپــت،  فراهــان  قالی هــای 
ح هــا و نقشــه های قالــی  انتخــاب و اجــرای عناصــر زیباشــناختی و فن شــناختی، نام گــذاری طر
ُکــد مختــص بــه خویــش شــناخته می شــود.  کــه هــر قالــی یــا نقشــه بــا یــک نــام و  اســت به گونــه ای 
ــای  ح ه ــای طر ــر مبن ــده ب ــی ش ــدی و بازآفرین ــای تولی ــی از قالی ه ــدول)1( و )2(، نمونه های در ج
کارپــت همــراه بــا مختصــات  ح هــای مــدرن و نوآورانــه شــرکت فراهــان  اصیــل و قدیمــی  و نیــز طر

نشــان داده شده اســت.

تصویر  12
ک کارپت، ارا کارگاه رنگرزی مجموعه فراهان  کالف کردن و  رنگرزی خامه در  فرآیند 

منبع : نگارنده
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جدول 1
مختصـــــات قالی هــــای تولیـــــــــد شـــــرکت فراهـــــــــان 
کارپــــــت - قالی هــــای باز آفرینی شـــــــــده بر مبنــــــــای 

ح های اصیل و قدیمی طر
کارپت منبع : شرکت فراهان 

جدول 2
 – کارپت  فراهان  شرکت  تولید  قالی های  مختصات 

قالی های مدرن و نوآورانه شده
کارپت منبع : شرکت فراهان 

ح و نقشه تصویرتکنیکاندازه )سانتی متر(کدنام طر

ساروق2.19*1212373.15پالیز1

ساروق1.78*1212322.48یاسمن2

ساروق1.75*1212162.27آهو3

چشمه1.60*1211641.80سار4

چشمه5.80*1211566.30ساقی5

ساروق2.38*1211301.51مهاجران6

ح و نقشه تصویرتکنیکاندازه )سانتی متر(کدنام طر

چشمه4.00*1200988.00ریحان1

چشمه2.50*1200951.50ُبن¬چنار2

چشمه2.07*1210761.54مهاجر3

چشمه300*120058200زرنوش4

چشمه260*120099160َتلخاب5

میقان123*121012180تفرش6



فصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره هشتم شماره هجدهم - زمستان ۹۸
34

پژوهشي در طرح ها و نقشه هاي قالي فراهان با تأكيد بر توليدات فراهان كارپت

نتیجه 
که فعالیت  مکتب قالی بافی فراهان، یکی از برجسته ترین قطب های بافندگی غرب ایران است 
کیفیت  از  صادرات،  و  تولید  در  طوالنی  سابقه ای  با  فرهان  قالی  گشت.  آغاز  نوزدهم  قرن  از  آن 
به واسطه  جهانی  شهرت  عنصر  دو  است.  برخوردار  منحصربه فردی  فن شناختی  و  زیباشناختی 
و  توان مندی  در  که  است  شاخص هایی  از  فراهان،  قالی  فراوانی  و  تنوع  هم چنین  و  کیفیت 
ظرفیت باالی آن برای بازآفرینی، تولید و تکثیر تأثیرگذار است. از این رهگذر قالی های فراهان و 
کاربردی- موزه ای است. طر اح و نقشه های قالی فراهان شامل انواع  مشخصًا ساروق، قالی های 
گلی، انواع ماهی و ُبته و نقوش متفرقه می باشد. از این رو،  ح های لچک و ترنج، محرابی، دسته  طر
مصالح  و  مواد  منسجم،  مدیریتی  با  کارپت  فراهان  مجموعه  تا  شد  باعث  شده  یاد  گی های  ویژ
ح و نقش های متنوع در زمینه  و ساختاری با دو هویت مدرن و سنتی به طور  کیفی و مرغوب، طر
که از پیش با سلیقه یابی  کیفیت به مقصد بازارهای هدفی  گاهانه محصوالتی زیبا و با  هدف مند و آ
فرآیند  و صادر می گردد.  تولید  گشته،  و معلوم  و دیپلماسی هنری، مشخص  بازریابی مناسب  و 
نظر مدیریت مجموعه  زیر  و  گام  به  گام  کارپت  فراهان  فراهان در مجموعه  قالی  تولید  مراحل  و 
کارگاه رنگرزی  انجام می شود. رنگ و خامه های رنگی مورد استفاده توسط رنگزاهای طبیعی و در 
کارپت انجام می شود. ریسیدن پشم و بافت قالی نیز به صورت طبیعی و سنتی توسط زنان  فراهان 
هنرمند و بافنده انجام می گیرد. اما یکی از مهم ترین مراحل در این مجموعه، طراحی نقشه است 
جوان  استادان  و  ُبرجی(  داوود  پیشکسوت)استاد  ماهر  و  ُزبده  طراحان  توسط  هم  مهم  این  که 
کارپت به بازارهای آمریکا، اروپا، شرق دور،  خالق طراحی و ترسیم می گردد. امروزه تولیدات فراهان 

حوزه خلیج فارس و غیره صادر می گردد. 

پی نوشت
کجاست«، ویکی پدیا به نقل از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران. 1. »شهرستان فراهان 

2. جغرافیای تاریخی استان مرکزی.
 ،)WIPO : world intellectual property organization(3. ثبت جهانی در سازمان جهانی مالکیت فکری
کارشناسی مستمر و مطابق با قوانین بین المللی در سازمان جهانی  بر پایه  معاهده  لیسبون و طی فرآیند 
که حدود یک سال به طول می انجامد،  وایپو مستقر در شهر ژنو انجام و به ثبت رسید. فرآیند ثبت جهانی 
کشور و تنظیم اظهارنامه  لیسبون  ک  کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و امال پس از ثبت ملی در اداره 
فنی  مشخصات  موردنظر،  منطقه ی  جغرافیائی  موقعیت  و  تاریخچه،  کارشناسی)شامل  گزارش  تهیه   و 
ح ها و نقش ها و رنگ بندی(، انجام می شود.  گی های بافت، طر مواداولیه ی تولیدشده و موردمصرف، ویژ
کشورهای  کارشناسی و استعالم و اظهارنظر تمام  از بررسی  ارسالی به سازمان جهانی وایپو، پس  پرونده  
کشورهای عضو، به  عضو معاهده  لیسبون، وارد مرحله  نهایی شده و در صورت نبود ادعا و اشکالی از سوی 

ثبت جهانی می رسد. 
گفته می شود. گره فارسی یا سنه  گره نامتقارن،  گره ترکی و به  گره متقارن،  4. به اشتباه به 

که اندازه ای استاندارد داشته و  با این هدف  از موارد اندازه ها بر مبنای طراحی و نقشه و  5. در بسیاری 
زیباتر شود دچار تغییرات جزئی می شوند)کم و زیاد می-شوند(.

که به  کمیته امداد استان مرکزی، در برخی از مناطق  کل  کارشناس فرش اداره  گفته آقای محمدی  6. به 
کرک یا ابریشم استفاده می شود، از  کمیته امداد و شرکت سهامی فرش، قالی می بافند، عمدتًا از  سفارش 
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پژوهشي در طرح ها و نقشه هاي قالي فراهان با تأكيد بر توليدات فراهان كارپت

کرکی به عدد سی و پنج و در قالی های ابریشمی  این رو ممکن است تعداد رنگ ها و طیف آن ها در قالی های 
به عدد صد برسد .

که با جوشاندن  گل ُرز است  گل آن شبیه  گلبرگ های زرد و ارغوانی است، ته  گل می دهد، دارای  7. در بهار 
ک)خارستان(،  که از دشت ارا کمی تیره( می دهد. بوته خاردار ورک موقعی  ِکرم چرک)کدر و  و رنگرزی رنگ 
چیده می شد، خشک شده و تبدیل به نوعی هیزم برای استفاده روزمره می شد. در دوران قاجار شغل ورک 

فروشی، شغلی قابل توجه بود.  
که به هنگام  کاسه ِاشَکَنک، معروف است. از این رو  گویش محلی به  گل در  گل شقایق وحشی : این   .8
گل شقایق وحشی در فرایند  ُکالله آن زود شکسته شده و َپرَپر  و پژمرده می شود. از  کاسه و  چیده شدن، 

رنگرزی، نوعی رنگ پرتغالی)نارنجی( بسیار زیبا، به دست می آید. 
گل  کشیده و بلند دارد. پرچم آن َته شیپور است و از این رو به آن،  گل به شکل شیپور است و دنبال ای   .9
گل در بهار شکوفه می-کند و نمونه های آبی - یاسی آن در این فصل به صورت  زبان در قفا می گویند. این 

گل در فرایند رنگرزی، رنگ یاسی می دهد. خود رو، زیاد به چشم می خورد. این 
10. سنندج

11. در گویش طراحان، به نوعی ماهی درشت، ُزمخت و ابتدایی گفته می شود)کنایه از زشت بودن شکل ماهی(.
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