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چكيده
یکی از دالیل شهرت فرش دستباف ،رنگرزی با رنگزاهای طبیعی است .دانش رنگرزي سینه به سینه منتقل و این حرفه فعالیتی موروثی
بوده است .در استان مركزي با توسعه صنعتی اراك سریعتر از سایر مناطق فرشبافی ایران سنتهای بومی ،اصالت رنگهای فرش منطقه
ف کننده فرش به مشکالت رنگزاهای مصنوعی ،و آسیبهای زیست
و کاهش فعالیت رنگرزان دستخوش تغییر گردید .آگاهی جامعه مصر 
محیطی پسماند این رنگزاها لزوم توجه به سالمت کاالی مصرفی و حفظ محیط زیست ،بازگشت به رنگزاهای طبیعی و آگاهی از دانش
رنگرزی سنتی را امری گریزناپذیر نموده است .مقاله حاضر با هدف شناسایی روشهای رنگرزی سنتی فرش در استان مرکزی انجام شد.
در این پژوهش کاربردی و کیفی جمعآوری اطالعات کتابخانهای و میدانی است .ابزار پژوهش مصاحبه عمیق و یافتهها به روش توصیفی
تحلیلی ارائه گردید .نتایج حاکی است این استان از گذشته یکی از مناطق غنی رنگرزی ایران بوده است و در وضعیت موجود کاهش
فعالیت رنگرزی ،کاربرد رنگزاهای جوهری و شیمیایی به جای رنگزاهای گیاهی و طبیعی و رنگرزی خانگی به جای رنگرزی کارگاهی در
تغییر روش رنگرزی الیاف فرش نقش اصلی را دارا است.
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يكي از ويژگيهای مهم قالیهای ایرانی در جهان رنگ
و روشهای رنگرزی آن است .رنگ یکی از ویژگیهای
تعیینکننده زیبایی و ارزش هنری فرش است [ .]1در
ارزیابی هر فرش موارد زیــر جزو ارکان اصلی ارزیابی
است پشم و نخ مصرفی در بافت فرش ،رنگ مصرفی در
رنگرزی خامه قالی مصرفی ،نقشه و طرح و ابعاد فرش،
نوع بافت و صحت آن ،جنبههای هنری فرش ،قدمت
و سالمت آن .همانطور که مالحظه میشود از مجموع
 6عامل فوق 5 ،عامل دیگر همیشــه تحت تاثیر رنگ
مصرفی در خامه قالی هســتند .چون بهترین فرشها
چنانچه با رنگ مرغوبی بافته و رنگرزی نشده باشند در
زمان کوتاهی تحت تاثیر نور ،شستشو ،سایش رنگ و
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طرح خود را از دست داده و تبدیل به بافتهای بیرنگ
و رو خواهد شد که ارزش چندانی ندارد [ .]2رنگرزي
طبیعي و انتخاب بهترین نسخه رنگرزي از دغدغههاي
همیشــگي رنگرزها و ِح َرف وابســته در صنعت فرش
ایران بوده است [ .]3جـــود برخـــی از محدودیتهاي
مواد رنگزاي طبيعی ،كاربرد این گروه را در صنعت بـا
محدودیت روبرو كرده است .از جمله ایـن محـدودیت
هـا عـدم تنـوع رنگی و همچنين قابليت پایين بازتوليد
فام رنگـی یکســـان در حالت رنگرزي با تركيب دو و
یا چند ماده رنگزا میباشد [ .]5-4بازتاب مهم صنعت
رنگرزی با مواد طبیعی بیشــترین کاربرد خویش را در
هنر و صنعت فرشبافی به جای گذاشته است [.]6
استان مرکزی از جمله مناطق فرشبافی ایران با سبک
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ایران به روش رنگرزی فام دوغی و عدم مقاومت این رنگ در برابر مواد
قلیایی در شستشو ،و کاربرد رنگزاهای گیاهی در رنگرزی الیاف فرش
در این استان تاکید دارد [ .]11پیرامون وضعیت کارگاههای رنگرزی
نیز مطالعات زیر انجام شده است.
در بررسی وضعیت موجود کارگاههای رنگرزی (استان قم) اشاره شده
اســت كه؛ طی ســالهای اخیر گرایش کارگاهها به سمت رنگهای
ش الزم ،ســبب کاهش کیفیت فرشهای
مصنوعــی بوده و عدم آموز 
تولیدی گردیــد به نحوی که اکثــر کارگاههای رنگــرزی رنگهای
مصنوعــی را با تکنیکهای طبیعی به کار میبرند که خود هم کاهش
کیفیت و هم عوارض بهداشتی و پزشکی را برای آنها در دراز مدت به
وجود خواهد آورد [ .]12در طرح مطالعاتی بررســی وضعیت موجود
کارگاههای رنگرزی (اســتان زنجان) آمده است که  7کارگاه رنگرزی
در اســتان زنجان مشغول به فعالیت است .روشهای رنگرزی در کلیه
کارگاههای استان ،سنتی و مبتنی بر استفاده از مواد رنگزای شیمیایی
بوده و عمده خامههای مورد استفاده در کارگاههای رنگرزی اسالمآباد،
ابریشم و در زنجان پشم میباشند [.]13
نتیجه بررســی وضعیت موجــود کارگاههای رنگرزی (اســتانهای
خراســان شمالی ،جنوبی ،رضوی) ،اشاره دارد كه كارگاههاي رنگرزي
داخل استان و در مناطق اصفهان و يزد تامين كننده الیاف مورد نياز
براي فرشبافي در اين استان هستند [ .]14در مطالعه بررسی وضعیت
موجــود کارگاههای رنگرزی (اســتان اصفهان) بــه روش رنگرزی با
رنگهای گیاهی و انواع آنها ،رنگهای شیمیایی اسیدی و کارگاههای
رنگرزی خامه قالی در سطح استان اصفهان توجه دارد [ .]15وضعيت
بــازار مواد اولیــه ،میزان تولید مــواد اولیه در کارگاههــای رنگرزی،
شناســایی شهرستانهای دارای ســابقه فعالیت در زمینه تولید مواد
اولیــه و رنگرزی نخهای فرش در مطالعه كارگاههاي رنگرزي اســتان
كرمان بررسی شــده اســت [ . ]16مقاله حاضر به روشهای سنتی
رنگرزی و وضعیت رنگرزی فرش در استان مرکزی پرداخته است.

روســتایی ،فرشهای کوچک پارچه و كيفيت متوســط است .اراک
در ســطح اســتان جایگاه مبادالت فرش را دارد .فرش این منطقه با
رنگهای دوغي ساروق ،آبي فراهان ،روناسي ُمشكآباد شهرت دارد .در
وضعیت موجود اغلب بافندگان الیاف رنگرزی شده را از بازار خریداری
مینمایند که با رنگزاهای شــیمیایی در کاشــان رنگرزی شدهاند یا
بافنــدگان به کمک رنگزاهــای جوهری اقدام بــه رنگرزی میکنند.
کاهش فعالیت رنگرزی در این استان و مشکالت در تامین کالفهای
رنگ شــده مرغوب مشهود است .از ســوی دیگر در دنیای امروز که
هر روز محصولی جدید به بازار عرضه شــده و هر لحظه شاهد ظهور
تکنولوژی و نوآوریهای شگفتانگیز در صحنه علوم و صنایع هستیم
طبیعی اســت که یک سیستم کامال سنتی محکوم به فنا خواهد بود
[ .]7توسعه صنعتی اراك که به مهاجرت روستاییان به مناطق شهری
و کاهش فرشبافی انجامید ،سبب شد این استان سریعتر از سایر نقاط
فرشــبافی در معرض فراموشی روشهای ســنتی تولیدات بومی قرار
گیــرد .وضعیت نامطلوب صادرات فرش و عدم آگاهی به شــیوههای
مدیریت متناســب با کســب و کارهای بومی  -در اینجا رنگرزی -از
دیگر دالیل کاهش اشتغال به این حرفه و فعالیت رنگرزخانهها است.
عدم انتقال دانش رنگرزی از اساتید رنگرز به نسل بعد به دلیل مشاغل
جدیــد صنعتی و خدماتی ،از بین رفتن نســل رنگــرزان با تجربه و
آسیبهای زیست محیطی ناشی از کاربرد رنگزاهای مصنوعی ضرورت
جمعآوری نســخههای رنگرزی سنتی را به عنوان هویت بومی فرش
منطقه طلب مینماید.
هر چند رنگرزی عملی چندان مشــکل و غیرممکن نبوده که نیاز به
حد دانش باال داشته باشد ولی آگاهی از رموز و شرایط بهینه عملکرد
میتواند عالوه بر جلوگیری از تحلیل سرمایه و نیروی کار باعث بهبود
شرایط فروش و کیفیت محصول شود [ .]7این مقاله با هدف شناسایی
شیوههای رنگرزی سنتی و تحلیل وضعیت فعالیت رنگرزي در استان
مرکزی انجام شده است .پرسشهای مطرح شده عبارتند از:
 -1رنگزاها و روشهای رنگرزی ســنتی الياف فرش در استان مرکزی
مباني نظري
چگونه بوده است؟
پيشينه فرشبافی و رنگرزی استان مركزي
 -2وضعیت موجود رنگرزی فرش در استان مرکزی چگونه است؟
اســتان مرکزی با مســاحتی معادل  29530کیلومتــر مربع حدود
 1/82درصد از مســاحت کل کشــور را دارا اســت .این استان دارای
پيشينه تحقيق
صوراســرافیل در کتاب غروب زرین فرش ســاروق بــه ویژگیهای  12شهرســتان و  34شهر است .در تاریخ فرشبافی منطقه آمده است
اقتصادی ،فنی و طرح و نقشــه فرش اراک (ســاروق) پرداخته است .مهمترین بخشهای قالیبافی خارج از شــهر اراک ،مشکآباد ،فراهان،
ی منطقه در دالخور ،محالت ،کزاز و خوانسار است ...بالغ بر یک قرن قبل مشکآباد
وي تاکید دارد كه در صد ســال گذشته شهرت فرشها 
رنگهای گیاهی بود .]8[ .در مستندسازی شیوههای رنگرزی طبیعی شهر مهمی بود که مرکز بخش فراهان محسوب میگردید و همچنین
در کارگاههای رنگرزی در مناطق تعیین شــده از ایران (اســتانهای مرکز داد و ســتد این منطقه به شــمار میرفت ولی بر سر پرداخت
ی شاه
مرکزی و همدان) به باز تولید نمونههای مشابه از نسخههای رنگرزی مالیات اغتشاشــاتی در این ناحیه به وقوع پیوســت و فتحعل 
و ارزیابــی خصوصیــات ثباتی فامهای رنگرزی ســنتی در شــرایط دســتور داد شــهر مهم این ناحیه را به توپ بستند .پس از این اتفاق
آزمایشــگاهی پرداخته اســت [ .]9مقاله رنگرزی و رفوگری فرش در که میل نداشــت مشــکآباد که با خاک یکسان شده بود بار دیگر قد
استان مرکزی اشاره دارد که حدود نیم قرن پیش کارگاههای رنگرزی علم کند بر حسب امر او شهری به نام سلطانآباد ایجاد شد[ .]11نام
روستای «آمره» از توابع شهرستان کمیجان فعال بود و بقایای خمرهها سلطانآباد برگرفته از قلعهای است که يوسفخان گرجي حاكم واليت
و ظروف مسي رنگرزی در منازل آمره ديده ميشود [ .]10کتاب قالی عراق عجم ،مأمور ســاخت آن در اين منطقه شد ،كه وي اين شهر را
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به نام فتحعلي شــاه قاجار ســلطانآباد نامید [ .]19-17دوره تجارت
فرش ایــن منطقه به زمان قاجاریه برمیگردد و بــا رونق قالیبافی و
مرکز مبادالتی فرش در سلطانآباد ،فرش این ناحیه به نام سلطانآباد
شناخته شد.
اين ناحيه داراي بلوكات ششــگانه به اســامي فراهان ،شــراء ،بزچلو،
وفس ،ســربند و كزاز بود و شــامل حدود يك هزار روستا كه داراي
محصوالت كشاورزي فراوان بوده است و مركز بافت قالي نيز محسوب
ميشــده اســت[ .]20خانم بيشــاپ و آقاي كرزن از سلطانآباد به
عنوان مهمترين ناحيه توليدات فرش در غرب ايران نام ميبرند [-21
 .]22رنگرزی یکی از حرفههای وابسته به فرشبافی است و با افزایش
فرشبافی حرفه رنگرزی رونق یافت.
بر اساس سفرنامههای اروپاییان كمپاني توليدات ايراني در اصل شعبه
فرعي از تجارتخانه انگلیسی– سوییسی «زيگلر» بود .تجارتخانه فوق
در راســتاي صادرات فرش ،در تمام ايران توســط سفارت بريتانيا در
تهران حمايت ميشــد[ .]23یکی از دفاتر این کمپانی در حدود سال
۱۲۶۶ش۱۸۸۳/م در ســلطانآباد راهاندازی شــد .دو شهر بروجرد و
محالت ،قبل از شــرکت زیگلر مراکز صدور رنگهای گیاهی ایران به
اروپا بودند [ .]24بر اســاس آنچه ادواردز میگويد ،كارمندان شركت
زيگلر برای اولين بار كالفهای رنگ شــده و آماده به بافندگان دادند
[ .]8پیــش از آن رنگــرزی توســط بافندگان و رنگرزهــا در مناطق
روستایی به میزان نیاز با رنگزاهای طبیعی انجام میشد .رنگرزی آمره
[از توابع کمیجان در استان مرکزی] در عراق و بروجرد و حتی لرستان
و کرمانشاهان معروف بود ...و سفارشات رنگرزی میپذیرفتند و انجام
میکردند .در اول ده میدانی و در وســط این میدان انار عظیمی و در
دوره آن کارخانههای آنها برقرار و دستهای همه اهالی تا قدری باالتر
از مرفق سیاه بود [.]25
بــا فعالیت شــرکتهای چندملیتــی در فرش ایــران زمین ه حضور
شــرکتهای متعدد در اراک فراهم گردید .در دوره جنگ جهانی اول
با توجه به موقعيت اســتراتژيكي منطقه عراق و شهر سلطانآباد قواي
روســيه شهرهاي ساوه ،ســلطانآباد و مناطق اطراف آنها را به اشغال
درآورد [ .]26كمپانيها و دفاتر خارجي يكي پس از ديگري مجبور به
ترك سلطانآباد شدند .از تجار داخلي آنها كه تمكن بيشتري داشتند،
گروهي راهي شــهرهاي تهران ،تبريز ،اصفهان و برخي از شــهرهاي
اطراف شــدند و عدهاي نيز سرمايه خود را در مسير ساير فعاليتهاي
اقتصــادي بخصوص در زمينه ملــكداري و بورسبازي زمين به كار
بستند [ .]27مشتريان جديد بازارهای امريكا که به سراغ فرش اراك
آمده بودند نیز به علت ايجاد بحران اقتصادی در امريكا در ســالهاي
۱۹۳۰-۱۹۲۹م1309 – 1308 /م ،غالــب شــركتهای آمريكايــی
ورشكسته و مجبور به ترك ايران شدند.
در سال ۱۳۱۴ش 1935 /م ،عم ً
ال نوعی ملی شدن صنعت فرش اتفاق
افتــاد و توليد اين كاالً تقريبًا در اختيار تجار ايرانی و شــركت فرش
ايران قرار گرفت .به کارگیری نیروهای بومی و افزایش کیفیت رنگرزی
محصــول این دوره اســت .در ســالهای ۱۳۳۰-۱۳۲۰ش-1941/
1951م .تولیدات فرش اراک به سه دسته محال ،مشكآباد و ساروق

تقســيم میشــود كه ك ً
ال زير نفوذ و پوشش فرشی به نام ساروق قرار
دارد.
تا سال ۱۳۴۵ش1966 /م .در اين صنعت گرايش به ايجاد کارگاههای
قالیبافــی بود اما از آن پس به داليــل گوناگون کارگاههای قالیبافی
برچيده شــدند و اين صنعت بيشــتر به صورت صنعت دستی خانگی
اداره میشــد .در اين مدت رنگرزی گياهی و ريســندگی دســتی به
تدريج جای خود را به رنگرزی پاتيلی (به رنگزاهای شيميايی) و خامه
ريسيده به وسيله ماشــين داد ...در سالهای  ۱۳۴۵ ،۱۳۳۵و ۱۳۵۵
ســهم شاغالن صنايع نساجی در کل اشتغال صنعتی استان به ترتيب
به  ۸۸/۱ ،۶۸/۱و  ۷۷/۸درصد میرســيده است که بخش اعظم آنها
در قالیبافی ،رنگرزی خامه و ريسندگی خامه به کار اشتغال داشتهاند
[.]28
مهاجرت به مناطق شــهری و تمایل به مشــاغل کارگری و خدماتی
سبب نزول حرفههای بومی شد  %69شهرنشــینی و %31روســتایی
طـی یــک دوره  20ســاله تا ســال 1375ش1996/م .در اســتان
مرکزي ،نشانگر رشـــد شـتابان شهرنشـــینی و مهـاجرت گسـترده
روســـتاها بـه شـهر در ایـن اسـتان اسـت .پیامد آن همراه با توسعه
صنعتی اراک کاهش مشــاغل بومی و سنتی چون فعالیتهای مرتبط
با فرشبافی بوده است .در آمـار سـال 1385ش2006 /م .ایـن رشـد
بـه میـزان  %80شهرنشـینی و %20روسـتایی اسـت [ .]29پیامد این
مــوج مهاجرت دگرگونیهای فرهنگی و اجتماعی و ســرعت فزاینده
عبور از جامعه ســنتی به جامعه بود .طی این سالها به دلیل نبودن
ســازمانهای حمایتی از کارگران رنگرز فعالیت این افراد کمتر شــد.
در مراجعه به اداره فرش و اتحادیههای این اســتان آمار مشخصی از
رنگرزها یافت نشد.
رنگبندی فرش استان مرکزی
تمام آن رنگهایی که به صورت آبی فراهان از برگ بوته نیل ،نیلی و
روناسی مشکآباد یا قرمز دوغی (گل بهی) ساروق ،سورمهای پرکالغی
(که اندکی روناس به پاتیل نیل اضافه میشــد) و رنگهای سبز ساق
چنــار (زاغ چنار) – گلنار -آقارنگی (رنگی بین ســبز و آبی کمرنگ
مخصوص فرشهای ساروق) ،رنگ سوسنی (نوعی رنگ صورتی مایل
به بنفش کم رنگ) ،مســی طالیی ،تربتــی و نباتی که در فرش اراک
به کار میرفته هنوز شهرت خود را بر سر فرشهای منطقه دارد [.]8
زمینه فرشها در اراک به رنگهای قرمز مســی ،قرمز الکی ،عاجی و
بژ اســت .رنگ اصلی فرشهای لیلیان قرمز با ظاهری مخملی شکل
است .در فراهان رنگ غالب قالیها زرد طالیی بر متن سورمهای و در
تفرش فرش با زمینه قرمز ،آبی سیر ،کرم ،نارنجی و سبز بافته میشود.
در ســاروق رنگها بیشتر در مایههای مسی ،بلوطی ،بژ و آبی (زمینه)
و رنگ معروف منطقه قرمز روناســی (دوغی) است .فرشهای ساوه با
رنگهای قرمز تیره ،نوعی قهوهای ،تریاکی ،سبز زیتونی سیر تا دودی
فیروزهای و فرشهای مزلقان از روســتاهای اطراف ساوه اغلب دارای
ش استان مركزي در
متن قرمز رنگ هســتند [ .]30نمونههایی از فر 
صاوير  4-1قابل مشاهده است.
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پانزده نفر از افرادی اســت که تجربه رنگرزی دارند 4 .نفر از این افراد
به رنگرزی مشغول هستند .انتخاب نمونه جامعه آماری هدفمند بوده
و دادههای مشــاهدهای یا متنی در راســتای اهداف مقاله به صورت
توصیفی تحلیلی ارائه شده است.

یافتههای پژوهش
رنگزاها
ماده رنگزا ،به همه مواد طبیعی و یا شیمیایی که قابلیت رنگرزی الیاف
و یا منســوجات را دارند اطالق میشــود [ .]31در چند دهه اخير به
دليل افزايش آلودگي زيست محيطي و تاثيرات مخرب تجزيهناپذيري
شکل .2قالیچه ارمنی باف[]8
شکل .1قالیچه خورشیدی فراهان []8
و ســميت مواد رنگزاي مصنوعي ،اســتفاده از مواد رنگزا و تركيبات
طبيعي براي ايجاد خاصيت ضد ميكروبي و ضد باكتري افزايش يافته
اســت [ .]33-32مواد رنگزاي طبيعي گروه بسيار مهم و گستردهاي
از مواد رنگرزي هســتند كه قابليت رنگ كــردن كاالهاي طبيعي و
مصنوعات بشــري را به رنگهاي مختلف دارند .مقدار مواد رنگزا و نيز
ثباتهاي ايجاد شده روي كاال از يك منبع به منبع ديگر متفاوت است
[ .]35-34رنگزاهــای طبیعی اغلب از گياهان ،گلســنگها ،قارچها،
حشــرات و نرمتنان به دســت آمده و بر اساس ســاختار شيميايي و
روشي كه روي كاال به كار ميروند ،دستهبندي ميشوند [ .]36گیاهان
از مهمترین منابع رنگ طبیعی به شمار میروند که رنگهای به دست
آمده از آنها در برابر تابش نور خورشــید و شستشو و استفاده به مرور
درخشــندگی مالیمی بر روی الیاف پیدا میکنند [ .]37مواد رنگزاي
طبيعی در ادوار گوناگون براي رنگرزي منســوجات پشمی و پنبه اي
شکل .3قالیچه مشکآباد []8
شکل .4قالیچه تولید شرکت زیگلر ،محال [ ]8كاربرد داشته است [.]38
مواد رنگزای خامه فرش دستباف در استان مرکزی پوست گردو ،برگ
مو ،روناس ،پوســت انار و نیل است .اسپرکَ ،جفت ،دانه َو َرک و میوه
روش
ســبز انگور در محالت به مقدار کمتر استفاده میشدند .تهیه روناس
جمعآوری اطالعات در این پژوهش میدانی با مطالعه اسنادی ،گفتگو از یزد ،پوست انار جنگلی از چهارمحالبختیاری و خرمآباد و اسپرک
گ مو در مرزگران خشــک شده و در رنگرزی خامه
و مصاحبه نیمه ســاختاریافته انجام شــده است .جامعه آماری شامل از مشــهد بود .بر 
جدول  .3رنگزاهای طبیعی استان مرکزی به منظور رنگرزی خامه فرش (محقق)
نوع رنگزا

نام رنگزا
روناس

گیاهی
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نام علمی
RubiTinctrm
)(Rubia Tinctoria

بخش رنگزا
ساقه ،ریشه

مناطق پراكنش
به صورت علف هرز در اراضی باغی
استان ،شازند و نوبران ساوه []9

فام رنگی به دست آمده
دوغی ،صورتی ،گلناری ،عبایی ،بادامی ،تربتی

گردو

Juglans Nigra

پوست خارجی

تفرش و سایر مناطق استان

قهوهای ،گردویی ،دارچینی ،عبایی،

انار

Punica granatum L

برگ و پوست

ساوه و دیگر مناطق استان

قهوهای ،شتری ،ملهای ،پوست پیازی ،تربتی ،فیلی

مو

Vitis sylvestris

برگ و ساقه

تفرش ،خمین ،شازند و مرزگران

زرد ،قهوهای ،بادامی

بلوط

Quercus Tourn

میوه و برگ

شازند و لرستان

قهوهای تیره و روشن

جاشیر

Prangos ferulacea

برگ و ساقه

استان فارس

مایههای زرد و ترکیبی برای رنگ سبز با نیل

نیل

Indigofera tinctoria

برگ

کشور هندوستان

فامهای آبی ،سورمهای و سبز
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قالی کاربرد دارد .قرمزدانه به دلیل گران بودن اســتفاده نمیشــد و
نیل از هندوســتان وارد میشد [ .]9جاشــیر از استان فارس و َجفت
از لرســتان تامین میشود .جدول  3رنگزاهای فرش استان مرکزی را
نشان میدهد.
روشهای رنگرزی سنتی الیاف فرش در استان مرکزی
ف را در محلول
قبــل از رنگرزی مرحل ه دندانهدهی وجود دارد که کال 
یک اســید ضعیف و زاج ســفید و یا زاج ســفید بدون اسید ضعیف
ن را پیش
میجوشــانند .این مرحله قبل از رنگرزی انجام میشــود آ 
دندانه گویند .دندانهها موادی هســتند که برای تثبیت و رنگپذیری
ف وارد محیط
بیشــتر الیاف استفاده میشوند [ .]39بعد از دندانه کال 
(پاتیل) رنگرزی شــده تا با میزان مشخصی از مواد رنگزا ،دما و زمان
فام رنگی مورد نظر به دســت آید .اگــر زاج و مواد کمکی را به پاتیل
حاوی محلول رنگ اضافه کنند به دلیل همزمانی این دو مرحله به آن
ف را شســته و پس
روش رنگرزی همزمان گویند .با اتمام رنگرزی کال 
ف رنگی برای بافت فرش آماد ه شده است .مواد
از خشــک شــدن کال 
رنگزایی که قابلیت جذب مناســب دارند نیازی به دندانهدهی قبل از
رنگرزی نیست.
در استان مرکزی به قرارگیری خامههای پشمی در ترکیب آب و زاج
ســفید «زاغ جوش» گویند که زاج در نقش دندانه اســت .به جز زاج
ســفید در زاغ جوش کردن یا تهیه محلول رنگ از مواد کمکی دیگر
مانند قرهقوروت ،جوهر لیمو ،آبلیمو ،آمونیاک ،هیدروسولفیت سدیم
و سولفات آهن استفاده میشــود .در فامهای دوغی صورتی ،یاقوتی،
دارچینی ،شــتری (توتونی) ،بادامی و گردویی قبل از رنگرزی از زاج
سفيد به عنوان دندانه در دماي  100درجه به مدت يك ساعت استفاده
میشــود .برای فامهای زرشکی ،عبایی ،قهوهای ،دوغی و گلناري زاج
ســفید و قرهقروت در همان دما و زمان برای دندانهدهی کاربرد دارد.
فامهای آبی (ســیر تا روشــن) و ملهای دندانه ندارد .منظور از جنس
کالف در روشهای رنگرزی الیاف پشــم اســت و مدت زمان و مقدار
حرارت محیط رنگرزی برای این لیف تعریف شده است" .پشم از مواد
بسیار مهم در قالیبافی است .استفاده از آن در اجزای مختلف فرش به
دلیل فراوانی آن در بین روستاییان و ایالت بسیار متداول است" [.]40
فام دوغی (گلناری) :در تهیه فام قرمز اراک (ســلطانآباد) که به قرمز
دوغی شــهرت دارد .پس از ثابت کردن رنگ با زاج ســفید کالف به
مدت دو روز در محلول آب ،روناس و دوغ خیســانده میشــد .بعد از
ایــن مدت که کالف را از محلول رنگ خارج کنند دارای رنگ نارنجی
است ،سپس به مدت  24یا  48ساعت آنرا در آب روان قرار میدهند.
پس از خارج شدن کالف از آب روان مایه آبی رنگ نیز در آن مشاهده
میشــود [ .]11 -9به دلیل اســتفاده از دوغ این فام رنگی معروف به
دوغی اســت .بر اساس مشاهدات محقق ابتدا کالف در محلول حاوی
زاج ســفید ،قرهقوروت و آب در در دمای جوش به مدت بیست دقیقه
جوشاندهشد سپس کالفها شسته و در محلول رنگ که حاوی روناس
و آب اســت وارد شــده به مدت  2تا  3ســاعت در دمای جوش قرار
میگیرد .یک شــب کالفها در حمام رنگ باقی مانده سپس شستشو

و خشک میشوند.
ی اســت به نام آلیزارین که در ریشــه آن
ماده رنگزای روناس ترکیب 
قرار گرفتهاســت .با کم و زیاد کردن درصــد دندانه و نوع آن ،از این
ماده شــیدهای قرمز به دست میآید [ .]41پساب حاصل از رنگرزی
این گیاه رنگی بوده و میتوان عملیات رنگرزی با پســاب را تا چندین
مرحله تکرار کرد و شــیدهای رنگی روشــنتری حاصل نمود [.]42
برای مایههای تیرهتر رنگ از پســاب محیط رنگرزی برای دندانهدهی
کالفها استفاده میشود .پس از دندانه کالفها کمی مایه قرمز رنگ
دارند و با وارد شدن به محیط رنگرزی بسته به میزان روناس فامهای
قرمز روناسی ،گلی ،آجری و صورتی ،گلبهی و یا قرمز پررنگ به دست
میآید .به رنگ قرمز دوغی ،گلناری یا روناسی گویند.
فام زرشکی :اگر بعد از رنگرزی با روناس کالفها وارد محیط رنگرزی
بــا نیل با دمای  65درجه به مدت  30دقیقه قرار گیرد ته رنگ الیاف
به زرشکی میرود.
فام یاقوتی :در دورهای که رنگرزخانه شــعبه شرکت سهامی فرش در
اراک فعــال بود از قرمزدانه برای این فام اســتفاده میشــد .پس از
دندانهدهی کالف وارد محیط رنگرزی شــامل قرمزدانه و جوهر لیمو
و یا آبغوره شــده در دمای جوش به مدت  1ساعت رنگرزی میشود.
با قرمزدانه فام شــرابی و پوســت پیازی نیز به دست میآید [ .]9در
وضعیت موجود از قرمز دانه اســتفاده نمیشــود .روناس در رنگرزی
رایجتر است و از اردکان یزد تامین میشود.
بادامــی :در گذشــته از روناس ،برگ مــو و ادرار گاو برای فام بادامی
اســتفاده میشد [ ]9پس از دندانهدهی کالف با زاج سفید از برگ مو
و اندکی روناس فام بادامی به دســت میآمد استفاده از پساب محیط
رنگرزی فام قرمز نیز معمول اســت .هر چند رنگزای اصلی فام زرد در
گذشته برگ مو بود ،اینک در اراک جاشیر بجای برگ مو در رنگرزی
کاربرد دارد که از استان فارس تامین شده و رنگرزان معتقدند قیمت
مناسب نسبت به اسپرک و کیفیت مطلوب رنگرزی جاشیر نسبت به
برگ مو دلیل استفاده از این رنگزا است.
نارنجــی :برای این فام بعد از دندانهدهی الیاف با زاج ســفید محلول
رنگرزی دارای مقدار کمتر جاشیر و مقدار بیشتری روناس است که به
مدت یک ساعت در دمای جوش رنگرزی میشود.
قهوهای :یکی از مهمترین رنگزاها برای به دست آوردن طیف قهوهای
پوســت گردو است که به تنهایی یا با ترکیب با دیگر رنگزاها استفاده
میشود ".گیاه گردو از قدیم به عنوان گیاهی دارویی مورد استفاده قرار
گرفته است و افراد بومی روستاهای کشور بر این باورند که پوست سبز
اطراف گردو خاصیت ضد قارچی دارد [ ]44 -43در رنگرزی پوســت
سبز گردو خشک میشود و سپس به عنوان رنگزا کاربرد دارد.
فــام قهوهای پس از دندانهدهی الیاف با زاج ســفید در محلول حاوی
جاشــیر و پوست گردو به مدت دو ســاعت در دمای جوش به دست
میآید .برای فام قهوهای پررنگتر میزان پوست گردو محیط رنگرزی
ف با زاج سفید دندانه
بیشتر میشود .گاه در پساب رنگرزی روناس کال 
میشــود و ســپس وارد محلول رنگرزی حاوی جاشیر و پوست گردو
شده و در صورتی که نیاز به طیف قرمز قهوهای باشد مقداری روناس
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در مرحله رنگرزی به محیط رنگرزی اضافه و رنگرزی در دمای جوش
به مدت  1تا  2دو ســاعت انجام میشــود .با کم و زیاد شدن جاشیر،
پوست گردو یا روناس شیدهای زرد تا قهوهای سیر به دست میآید.
بــرای فام قهوهای دارچینی پس از دندانهدهی با زاج ســفید ،محلول
رنگ شامل پوست گردو و پوست انار به یک میزان در دمای جوش به
مدت  2تا  3ساعت رنگرزی صورت میگیرد .فراوانی پوست انار در این
منطقه به دلیل باغات انار ساوه یکی از منابع مهم برای به دست آوردن
رنگهای ترکیبی اســت .در منابع گوناگون آمده اســت که از دوران
باستان در خاورميانه براي رنگپذيري پارچهها از پوست انـار به دليل
تانن و تركيبـات فنـولي بـاال اسـتفاده مـيشـده اسـت [ .]45پوست
و هسته انار دارای خواص آنتي اكسيداني هستند [.]46
فام عبایی :به تعبیر اکرامی در گذشته ورک به همراه روناس برای فام
عبایی کاربرد داشت .اکنون برای این فام ابتدا رنگرزی با روناس انجام
میشــود یا به پساب رنگرزی با روناس مقداری کمی روناس افزوده و
سپس در محیط دیگری که حجم رنگزای پوست گردو دو برابر روناس
است رنگرزی به مدت یک ساعت در دمای جوش انجام میشود.
فام گردویی :وقتی الیاف با پوست گردو به مدت یک ساعت در دمای
جوش رنگرزی شــود این فام به دســت میآید .این فام نیاز به دندانه
ندارد .در گذشته پس از اتمام رنگرزی کالفهای پشمی به مدت یک
شــبانهروز در محیط رنگرزی میماند .اکنون با میزان بیشــتر پوست
گردو این زمان کاهش یافته و  6تا دوازده ساعت پس از رنگرزی برای
جذب بهتر رنگ الیاف در محیط رنگرزی باقی میماند.
فام شتری :تهیه فام شتري در گذشته بیشتر با پوست بلوط رایج بود.
از پوست شاخههاي مســن بلوط در دباغي و صنايع دستي به عنوان
رنگزا استفاده ميشــود [ .]48-47از پوست نوعی انار کوهی مناطق
بختیاری و زاج ســفید نیز فام شتری به دســت میآمد .از قرارگیری
الیاف در محلول زاج سفید ،پوست انار و پوست گردو در دمای جوش
به مدت یک ساعت فام شتری حاصل میشود .با استفاده میزان کمتر
ن و میزان بیشتر پوست گردو فام شتری
پوست گردو فام شتری روش 
تیره به دست میآید.
فام موشی :از پوست انار و سولفات آهن ( )lllاین فام حاصل میشد.

اکنون از جوهر لیمو و رنگ ســیاه جوهری که به مدت  4ســاعت با
دمای جوش رنگرزی شود فام موشی (فیلی) حاصل میشود.
فام کرمی :اگر محلول حاوی زاج ســفید و پوست انار به گونهای که
میزان زاج ســفید نصف پوست انار باشد در مدت یک ساعت با دمای
جوش کالف رنگرزیشــده دارای فام کرمی میشود .یا اگر به پساب
رنگرزی با روناس زاج سفید افزوده شود در مدت یک ساعت در دمای
جوش فام کرمی به دست میآید.
فام آبی :از نیل فامهای آبی روشــن تا ســرمهای به دست میآید .در
رنگرزی نیل محتوای پاتیل آب ،آمونیاک و هیدروســولفیت و محلول
رنگ است و کالف به مدت نیم ساعت در حمام ولرم رنگرزی میشود.
در فامهای سرمهای و تی رهتر عملیات رنگرزی در دو یا سه مرحله انجام
میشود .ســپس کالف در فضای باز قرار گرفته (عمل اکسیداسیون)
تا فام مورد نظر به دســت آید ،بعد از آبکشــی با آب و صابون شسته
میشوند.
ف پس از رنگرزی با نیل
سبز :رنگرزی فام ســبز دو مرحله است .کال 
گ مو رنگرزیمیشــود .برگ مو ما ّده رنگی سبز دارد .زاج سفید
با بر 
رنگ محلول به دست آمده از برگ مو را زرد میكند .امالح آهن آن را
زیتونی و سولفات مس و سایر امالح آن را سبز میکنند .اسیدها بر آن
تأثیری ندارند و قلیاییها آن را نارنجی میكند .بهترین برگ مو برگ
انگورعسگری اســت [ .]31اکنون بجای برگ مو ،جاشیر کاربرد دارد.
جاشیر از گیاهان علفی بســیار با ارزش علوفهای ،حفاظتی و دارویی
اســت که بیشتر به صورت گونه غالب در ترکیب گیاهی مراتع ییالقی
مشاهده میشود[]49
برای به دســت آوردن فام سبز ابتدا رنگرزی با نیل و سپس در محیط
دیگری رنگرزی با جاشیر صورت میگیرد .اگر ابتدا الیاف دندانهدهی
و با جاشیر رنگرزی شود و سپس کالف در محیط رنگرزی با نیل وارد
شود کیفیت فام سبز بهتر است.
در جدول  4ســنتهای رنگرزی تغییر یافته از گذشــته در رنگرزی
اســتان مرکزی نشان داده شده اســت که عبارتند از :عدم استفاده از
دوغ و تغییر نام فام دوغی به روناســی ،عدم اســتفاده از پساب رنگ
دوغی در گذشته ،استفاده از پساب رنگرزی روناس برای فام زرشکی،

جدول  .4تفاوت روش های رنگرزی و مواد رنگزا فام های رنگی در سنت رنگرزی قدیم و وضعیت موجود رنگرزی استان (محقق)
فام رنگی
دوغی

سنت رنگرزی قدیم
استفاده از دوغ ،قراردادن در رودخانه به مدت  42ساعت

وضعیت موجود رنگرزی
عدم استفاده از دوغ ،تغییر نام به روناسی یا گلناری

یاقوتی

قرمز دانه و جوهر لیمو یا آب غوره

عدم استفاده قرمزدانه و استفاده از روناس

زرشکی

ابتدا رنگ دوغی و سپس رنگرزی با نیل

به جای رنگ دوغی رنگرزی با روناس

نارنجی

برگ مو و روناس

جاشیر به همراه روناس

شتری

پوست انار کوهی بختیاری

پوست انار و پوست گردو

قهوهای

استفاده از برگ مو و پوست گردو یا َجفت

استفاده از جاشیر به جای برگ مو

عبایی

ورک و روناس

پوست گردو و روناس

فیلی

پوست انار و سولفات آهن

جوهر لیمو و جوهر مشکی
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کرمی ،پوســت ناری ،و فامهایی که نیاز به افــزودن روناس دارند که
سبب صرفهجویی در مواد رنگزا و آب است ،عدم استفاده از گیاه َو َرک،
استفاده از جاشــیر به جای برگ مو و نفوذ رنگزاهای شیمیایی مانند
مشکی جوهری برای رنگ فیلی.
گفتنی است که در گذشته به علت فراوانی آب رودخانهها کالفها بعد از
رنگرزی برای ثبات رنگ بیشتر در رودخانه قرار میگرفتند اما امروزه چنین
نیســت .به طور کلی میتوان افزود؛ رنگزاها به وفور گذشته در دسترس
نیستند و این امر با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به مناطق صنعتی و
مسکونی و تاثیر آالیندههای صنعتی بر کاهش رویش گیاهان ارتباط است.
وضعیت موجود رنگرزی در استان مرکزی
متولیان رنگرزی فرش اســتان دو بخش خصوصــی و دولتی بودهاند.
به گفته افراد کهنســال در اراک تا حدود نیم قرن پیش غالب بر 40
ل آلاحمد معروف به
واحد رنگرزی کارگاهی فعال بــود .خیابان جال 
خیابــان رنگرزها یادگار کارگاههای رنگرزی اراک اســت که اکنون با
تغییر کاربری مرکز نمایشــگاههای اتومبیل است و دو کارگاه رنگرزی
شرکت فرش فراهان و رنگرزی روستاي سفيدآب فرمهین فعال است
و پایبند به ســنتهای رنگرزی اســتان مرکزی اند .در بخش دولتی
شعبه شرکت ســهامی فرش در اراک دارای رنگرزخانه بود اما نزدیک
به بیســت سال از پایان فعالیت رنگرزخانه این شرکت میگذرد .برای

سفارشات تولید شعبه شرکت سهامی در اراک کالفها در کرج (شعبه
اصلی شرکت سهامی) رنگرزی و توزیع میگردد.
نفــوذ رنگزاهای شــیمیایی در رنگرزی فرش ایــن منطقه با حضور
شــرکتهای خارجی آغاز شد .با ورود بازرگانان بیگانه در این منطقه
رنگهای شیمیایی به این صنعت راه یافت و مصرف آن در قالیبافی و
ساير رشتههای مرتبط متداول و جايگزين بسیاری از رنگهای طبیعی
شد [ ]50و تا به امروز به دلیل راحتی و سرعت باالی رنگرزی با مواد
رنگزای جوهری شــیمیایی در مقایسه با رنگرزی گیاهی و دسترسی
آســان و ارزان ،بعضی از بافندگان بدون آگاهی از دانش رنگرزی اقدام
ی خانگی توســط بافندگان
به رنگرزی خانگی مینمایند .اغلب رنگرز 
خویشفرمایی اســت که به دلیل باال بودن هزینه تمام شده رنگرزی
ســنتی ،توان خرید الیاف و یا ســفارش رنگرزی را ندارند .در شکل 5
رنگرزی استان مرکزی و نوع رنگزای مصرفی قابل مشاهده است.
کاهش فعالیت کارگاهی رنگرزی و تغییر وضعیت رنگرزی از فعالیتی
مردانه به فعالیتی زنانه در رنگرزی خانگی توسط بافندگان خویشفرما،
مدیریت تولید الیاف رنگرزی فرش را متفاوت نموده اســت .رنگرزی
خانگی بدون نظارت و متکی بر دانشــی محدود است و سبب کاهش
کیفیت دستبافتهها است .درآمد ناکافی یک رنگرز برای تامین زندگی،
موقعیت صنعتی اراک با مشــاغل خدماتی و صنعتــی ،نیاز به منابع
آب برای رنگرزی و هزینهبر بودن اســتفاده از آب شــهری و کاهش
فرشبافی ،فعالیت کارگاهی رنگرزی را دشوار نموده است.

شکل .5رنگرزی استان مرکزی و نوع رنگزای مصرفی (محقق)
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نتیجهگیری
پژوهش با مطالعه اکرامی [ ]9پیرامون نسخه های رنگرزی استان مرکزی
و از نظر وضعیت کارگاههای رنگرزی در کاهش فعالیت رنگرزی و وضعیت
سنت رنگرزی استان مرکزی در استفاده از رنگزاهای گیاهی بوده است .فام نامناســب رنگرزی کارگاهی با مطالعه حسینجانی [ ،]12احراری [،]14
دوغی و آبی فراهان کمتر مورد توجه است .فامهای زرد ،قهوهای و قرمز در اکرامی [ ]13و رحمانی خواجویی [ ]15مطابقت دارد.
رنگرزی سنتی از فامهای پرکاربرد این استان است .تامین مواد رنگزا پوست
گردو و انار ،برگ مو از داخل استان و برای بهبود رنگرزی از رنگزاهای خارج
از اســتان مانند جاشــیر به جای برگ مو و روناس برای فامهای قرمز تا تشکر و قدردانی
صورتی استفاده میشود .کاهش فعالیت کارگاهی رنگرزی و فرشبافی ،و
گرایش به رنگرزی خانگی با مواد نامرغوب سبب کاهش کیفیت مواد اولیه مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی است که در دانشگاه اراک انجام شده
فرش استان است .از آنجا که نهاد حمایتی از رنگرزان وجود ندارد این حرفه اســت کمال تشکر و قدردانی را از همکاری دانشگاه اراک در اجرای طرح
در سراشیبی تند افول و کاهش اشتغال است .نتایج به دست آمده از این مربوطه دارم.
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1616احمدي ،ز .،بررسی وضعيت موجود كارگاههاي رنگرزي استان كرمان،
تهران ،مركز ملی فرش.1392 ،
1717دوبد ،ب .،ســفرنامه لرستان و خوزستان ،ترجمه :محمدحسين آريا.
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تهران ،چاپ افست1315 ،
2020محتاط ،م .،سيماي اراك (جامعهشناسي شهري) ،تهران ،آگه.1368 ،
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2424میرجلیلی ،م ،.روشهای آزمایشگاهی رنگرزی الیاف طبیعی (رنگزاهای
شیمیایی و طبیعی) ،یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی1387 ،
 ]25[2525مستوفی ،ع ،.شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره
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 2626سلیمانی ،م ،.نگاهی به الگوي استقرار شهر صنعتی و تأثیرات متقابل
آن بر شهر اراك ،تحقيقات فرهنگي هنري استان مركزي (راه دانش)،
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1 .1صوراســرافیل ،ش .،رنگهای ایرانی به روایت استادان رنگرز ،تهران،
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Abstract
Natural dyeing was very common for the coloration of yarns that were used in Iranian man-made carpets.
The knowledge of natural dyeing was transferred from one generation to the next one during the years. The
common tradition natural dyes were replaced by synthetic dyes for the coloration of carpet yarns due to the
fast industrialization of Markazi Province. However, the consumers are now more concerned about the environmental aspects of synthetic dyes in textile coloration, which is a new incentive for the producers to use
natural dyes again. This study is based on a literature review and a series of interviews to identify native dyeing traditions and analyze the existing situation of dyeing in Markazi Province. The results indicated that the
carpet yarn dyeing has reduced in the province noticeably and the use of synthetic dyes along with inorganic
salts is more common than natural dyes. The textile dyeing was often performed on a small scale in houses
rather than in well-equipped dyeing workshops.
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