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چکیده
هر س��ال مقادیر قابلتوجهی فرش دس��تباف در مراکز قالیبافی کشور ازجمله اس��تان همدان تولید میشود که بخشی از آن به
مصرف داخلی میرس��د و بقیه به کش��ورهای خارجی صادر میشود .تحقیقات علمی دربارة فرش دستباف در ایران محدود است.
ازاینرو ،پژوهش در این زمینه گام مؤثری در شناخت ،حفظ و گسترش این میراث هنری خواهد بود.
این تحقیق با روش پیمایش��ی و با هدف ش��ناخت فرش امروز همدان انجام ش��ده است .نخس��ت با بررسی اسناد و منابع موجود،
پیش��ینة قالیبافی در اس��تان همدان بررس��ی ش��د .در ادامه ،با مراجعه به مراکز مختلف ،از فرشهای بافتهش��ده و نیز قالیهای
نیمهبافت روی دار قالی نمونهگیری به صورت تصادفی و خوش��های انجام ش��د .نتایج پژوهش در قالب جدولهای آماری و منحنی
ارائه شده است.
بر اس��اس نتایج پژوهش ،در اس��تان همدان دو روش اصلی بافت قالی بر مبنای ش��یوة پودگذاری وجود دارد :شیوة تکپودبافی و
دوپودبافی .اغلب قالیهای همدان با گره ترکی ،گلیمباف فارسی ،تار و پود پنبهای و پرز پشمی بافته میشود .شیرازهپیچی قالیها
از نوع متصل اس��ت و با روش گردش��ی ،قسمت بافتهشده به پشت دار قالی میچرخد .قالیهای دوپود اغلب نقوش گردان دارند و
قالیهای تکپود هم نقوش هندسی و شکسته.
واژههای كلیدی :قالی همدان ،شیوههای بافت ،ویژگیها ،مواد اولیه ،رجشمار ،تکپود ،دوپود.

() Eiland , 1998, p.107

فرش دس��تباف هم��دان را میت��وان ب��ه دو گروه ش��هریباف و
روس��تاییباف تقس��یم کرد .اغل��ب بافتههای روس��تایی در اطراف
ش��هر همدان ،تویس��رکان و نهاوند با یک پود تولید میشوند .البته،
روس��تاهای در امتداد جادة مالیر-اراک بافتههای دوپودی دارند که
میتوان به روستای جوزان اشاره کرد .این بافندگان در بافت قالی از
گره ترکی استفاده میکنند که بدون استفاده از قالب و با سرعت و
مهارت باالیی انجام میشود (ژوله :1372 ،ص.)17
روش تحقیق
روش تحقی��ق در ای��ن پژوه��ش بر مبن��ای مطالعات اکتش��افی و
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مقدمه
قالیباف��ی در همدان از رونق بس��یار زی��ادی برخوردار بوده
و از گذش��ته ،یك��ی از مراك��ز بزرگ تجارت ف��رش در غرب
ایران بهش��مار میآمده است« .بس��یاری از فرشهای مرکز
و غ��رب ایران از این مس��یر راهی عراق و ش��هرهای عربی و
اروپا میشده است .از نظر سبکشناسی ،فرش اصیل همدان
یک فرش روستایی اس��ت( ».ژوله :1381 ،ص .)197از نظر
سیسیل ادواردز ،همدان یکی از بزرگترین مناطق قالیبافی
در ای��ران بود ک��ه از نظر تولید قالیچههای ارزان و متوس��ط
اهمیت زیادی داشت (ادواردز :1368 ،ص.)103
موقعیت جغرافیایی این ش��هر و همچنین ش��هرهای اراك و
كرمان -كه از مراكز مهم قالیبافی کشور بودند -،سبب شده
ب��ود تا اواخ��ر دورة قاجار ،قالیبافی این ش��هرها مورد توجه
ش��ركتهای بزرگ خارجی دستاندركار قالی قرار گیرد .در
آن زمان در این ش��هرها ،وضعیت تولید قالی بس��یار پررونق
بود و شركتهای خارجی در اندیشة كسب درآمد بیشتر ،به
تولید مس��تقیم قالی در این ش��هرها اقدام میکردند .همین
موضوع س��بب ش��د در م��دت كوتاهی بازار تولی��د و رقابت
قالی بس��یار اوج گیرد .در این میان ،تولیدكنندگان و تاجران
ایران��ی نیز از فرصت پیشآمده ب��رای بهبود اوضاع اقتصادی
خود اس��تفاده کردند و بدین ترتیب ،برای رقابت در تولید و
فروش قالی زمینة مناس��بی بهوجود آمد .در این زمان ،یكی
از شركتهای خارجی فعال در تولید قالی ،كمپانی زیگلر بود
که پس از جنگ جهانی دوم در سلطانآباد اراك كارگاههای
بزرگ قالیبافی برپا کرد .بخشهایی از همدان و مالیر نیز در
این حوزه فعالیت میكردند .شهر همدان بازار مناسبی برای
عرضه و فروش فرشهای س��اروق ،جوزان ،مهربان و انجالس
بود (صوراسرافیل :1375 ،ص.)22
بهتدریج با مهاجرت قالیبافان تبریزی و زنجانی به این شهر،

صنعت فرشبافی آنجا رونق تازهای یافت .از سوی دیگر ،از زمانهای
گذشته بهدلیل موقعیت جغرافیایی همدان در غرب ایران ،بانكهای
معروف��ی چون بان��ك مركزی ،بانك شاهنش��اهی و بان��ك ایران و
انگلیس در آن ش��هر فعالی��ت میکردند .فعالیته��ای این بانکها
ش��رایط بهتری را برای تج��ارت بینالمللی در آنجا فراهم میکرد و
به صادرات فرش نیز رونق خاصی میبخش��ید (جاللیخواه:1379 ،
ص.)19-14
قالیچهه��ای بافت همدان در اروپا به نام قالیچة موصل (ش��هری در
ش��مال عراق) معروف بودند .معلوم نیس��ت چگونه این نام بر آنها
اطالق شده است؛ اما امروزه با توجه به اندازة آنها شناخته میشوند
(یس��اولی :1370،ص .)409در باب اینکه قالیبافی از چه زمانی در
همدان آغاز ش��ده است ،مدارک روش��نی وجود ندارد .با وجود این،
عدهای معتقدند این صنعت دارای پیش��ینهای طوالنی در این شهر
است .در مستندات تاریخی آمده است كه شاه طهماسب صفوی یك
تخته قالی بافت درگزین را به پادش��اه عثمانی ،سلیمان ،هدیه کرد.
بنابراین ،بهنظر میرسد چهارصد سال قبل مردم همدان در قالیبافی
ورزیده بودند؛ اما هیچگونه مدركی در دست نیست مبنی بر اینكه چند
تخته از این قالیها در زمان صفویه در این منطقه تولید شده است
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میدانی اس��ت .در بررسی فرش دس��تباف همدان قبل از طراحی هم��دان  ۳۶/۳درصد ،در كبوترآهن��گ  28/9درصد ،در مالیر
پرسشنامه ،با کارشناسان فرش دستباف و صاحبنظران گفتوگو  ۱۶/٨درص��د ،در اس��دآباد  ۱٠/۶درصد ،در تویس��ركان ۵/٨
درصد و در نهاوند  ۱/۶درصد است.
شد تا اطالعات کلی دربارة قالی همدان بهدست آید.
جدول :۱مناطق مورد بررسی در استان همدان
 .١مطالعات اکتشافی
 .١-١بررسی اس��نادی و کتابخانهای :برای شناخت قالی همدان و
نیز مشکالت و معایب آن ،منابع موجود در این زمینه بررسی شد.
 .۲-١مصاحب��ه با صاحبنظران :با تعدادی کارش��ناس باتجربه و
آشنا با قالی همدان مصاحبه شد تا تصویر کلی از قالی همدان ارائه
و تا حدودی ویژگیهای آن بیان شود.
 .۲مطالعات میدانی
 .2-1روش مطالعه :این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است.
 .۲-۲میدان تحقیق :میدان تحقیق اس��تان همدان است که شامل
مهمترین مناطق بافت قالی این استان (جدول )1میشود.
 .2-3واحد آماری :واحد تحلیل در این تحقیق ،قالی استان همدان
است.
 .2-4نحوة جمعآوری اطالعات :ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه
با سؤاالت باز و بسته است.
 .2-5جامع��ة آماری :جامع��ة آماری این تحقی��ق را قالی همدان بر اس��اس جدول ش��ماره یک ،منحنی توزی��ع فراوانی تعداد
تشکیل میدهد .تعداد بافندگان قالی در این استان 94هزارو 685نمونهها در هر منطقه در شکل شماره یک آورده شده است.
نفر اس��ت (س��النامة آماری کش��ور :1380،ص .)32ب��رای اینكه
نمون��های گویا از این جامعة آماری انتخاب ش��ود ك��ه هم از نظر
علم��ی دارای اعتبار باش��د و هم نتایج آن قاب��ل تعمیم به جامعة
آماری ،برحسب سطح اطمینان برآورد  ۹۵درصد تعداد  304قالی
بافتهش��ده و قالی نیمهبافت با شیوة نمونهگیری تصادفی خوشهای
انتخاب ش��د .جهت تعیین میزان حجم نمونة آماری نیز از فرمول
زیر استفاده شد:
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 =nحجم نمونه
 =Nحجم جامعهN = ٩۴۶٨۵ :
 =tضریب اطمینانt = ۱/٩۶ :
 =Sبرآورد واریانسS =٠/۴۴ :
 =dخطای احتمالیd =٠/٠۵ :
[(۲ )٠/۴۴(۲[ /] ٩۴۶٨۵) ٠/٠۵(۲+ )۱/٩۶(۲)٠/۴۴(۲
n = ]٩۴۶٨۵)۱/٩۶
n = 304
بنابر محاسبات ،حجم نمونة آماری شامل  304تخته قالی است.
 .2-6روش تجزی��ه و تحلیل اطالعات :برای تجزیه و تحلیل دادهها
از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
تعداد نمونهها
با توجه به ش��یوههای بافت قالی در اس��تان همدان ،فرش مناطق
مورد مطالعه به دو ش��یوة تكپودبافی و دوپودبافی تقس��یم ش��د.
همانط��ور كه در جدول ش��ماره یک دیده میش��ود ،در مناطق
تكپودبافی همدان بهترتیب فراوانی تعداد نمونهها در تویس��ركان
 ٢٧/٧درصد ،در اس��دآباد و همدان هریک بهترتیب  ۱٨/٨درصد،
در كبوترآهن��گ  ۱٢/۵درصد ،در نهاون��د  ۱۱/۵درصد و در مالیر
 ۱٠/٧درصد است .در شیوة دوپودبافی همدان نیز تعداد نمونه در

شکل :1تعداد نمونه قالی در هر منطقه همدان
یافتههای تحقیق
 .1روشهای اصلی بافت قالی در همدان
با توجه به ویژگیهای قالی اس��تان همدان ،میتوان دو روش
عمدة بافت را در این استان شناسایی کرد .مبنای این شیوهها
بر اس��اس روشهای پودگذاری اس��ت .بنابراین ،قالی همدان
با دو ش��یوة تكپود و دوپود بافته میش��ود .مندرجات جدول
ش��ماره یک نش��ان میدهد از  ۳٠۴نمونهای كه مشاهده شده
است۱۱۴ ،نمونه با ش��یوة تكپودبافی بودهاند .از مجموع این
۱۱۴نمون��ه ۶۳/٢،درصد قالی بافتهش��ده و  ۳٧/۵درصد قالی
نیمهبافت اس��ت .در شیوة دوپودبافی نیز از مجموع ۱۹٠تخته
فرش  ۵٧/۴درصد قالی بافتهشده و  ۴٢/۶درصد قالی نیمهبافت
است.
 .2ویژگیهای قالی همدان
بر اس��اس دادههای جدول ش��ماره یک ،در شیوة تكپودبافی
۱۱۴نمونه بررسی ش��ده است که از این تعداد  ٧٢نمونه قالی
بافتهش��ده و  42نمونه قالی نیمهبافت اس��ت .بدون مراجعه به
كارگاه قالیباف��ی نمیتوان به نوع چلهكش��ی ،جنس دار قالی،
روش پرداخت قالی و س��ایر مش��خصههایی از این نوع دست
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یاف��ت؛ ازای��نرو تع��دادی قال��ی نیمهباف��ت نی��ز در
این پژوهش بررسی شده است .جدول شماره دو نشان میدهد
در ش��یوة تكپودگذاری قالی همدان میت��وان خصوصیاتی از
اینقبیل مشاهده کرد:
در  ۹٧/۳درصد از موارد ،قالیها دارای شیرازة متصل هستند و
فقط در حدود ۱درصد ،یعنی فقط یك مورد ،ش��یرازة منفصل
ثبت شده است.
چلهكشی در قالیهایی كه روی دار دیده شدند ،در  ۴٧/۶درصد
موارد از نوع تركی و در  ۵٢/۴درصد از نوع چلهكش��ی فارس��ی
اس��ت و چلهكشی تلفیقی دیده نمیشود .بنابراین ،هر دو شیوة
چلهکش��ی فارس��ی و ترکی در این منطقه رواج دارد .در روش
چلهکشی فارسی ،چلهها با توجه به رجشمار فرش روی سر دار
یا فندک گره زده میشوند .اضافة سر چلهها پشت قالی یا روی
سر دار پشت دار قالی مهار میشوند .اگر چلهکشی ترکی باشد،
فاصلة چلهها با توجه به رجشمار قالی تعیین میشود.
بر اس��اس اطالعات جدول شماره دو 50 ،درصد دارهای قالی از
نوع تركیبی اس��ت ٢۳/٨ ،درصد از نوع فلزی و  ۱۱/۹درصد از
نوع چوبی است.
اغل��ب ،قالیها با قیچیهای دس��تی پرداخت میش��وند؛ یعنی
ح��دود  ۹۵/۶درصد و فقط یك مورد پرداخت ماش��ینی دیده
میشود.
در  66/7درصد موارد ،پایینكش��ی قالی با روش گردشی انجام
میش��ود و در  19درصد موارد ه��م به روش میخکوبی .دوخت
قالی با اس��تفاده از سوزن هنگام پایینکشی قالی ،فقط در یك
مورد دیده میش��ود .نقوش بیش��تر این قالیها ( ٧٨/۹درصد)
هندس��ی و شكس��ته است و در س��ایر موارد ( ۱٧/ 5درصد) از
نقوش گردان اس��تفاده میشود .بهطور معمول ،نقشة قالیها از
نوع طرحهای هندس��ی و شکس��ته اس��ت .گلیمباف فارسی در
 ۹۵/۶درص��د قالیها بهكار میرود و فق��ط یك مورد گلیمباف
تركی مشاهده میشود.

در شیوة تكپودبافی قالی همدان ،گره  ۹٢/۹درصد از قالیها
از نوع تركی اس��ت كه با اس��تفاده از قالب یا بدون آن روی
نخ تار زده میش��ود و در  ۵/۳درصد از موارد نیز گره فارسی
بهكار م��یرود .در این منطقه ،گره تركی در بافت قالی بهكار
م��یرود كه بهطور متوس��ط در نیمی از موارد مشاهدهش��ده
بدون استفاده از قالب گره زده میشود .در نیمی دیگر نیز از
قالب برای گرهزنی اس��تفاده میشود .استفاده از گره فارسی
هم در موارد اندكی دیده میشود؛ اما گره غالب در این شیوة
بافت ،گره متقارن یا تركی است.
بر اس��اس مندرجات جدول ش��ماره دو ،در شیوة دوپودبافی
قالی استان همدان ١٩٠نمونه بررسی شد .از این تعداد ۱٠٩
نمونه فرش بافتهش��ده و  ٨١نمونه فرش نیمهبافت اس��ت .بر
اساس دادههای این جدول ،ش��یوة پودگذاری در تمام موار ِد
دوپود ،یکی ضخیم و دیگری نازك است .شیرازهپیچی قالیها
در  ۹٧/۳درصد موارد شیرازة متصل است و در  ٢/۶درصد از
شیرازة منفصل استفاده میش��ود .در چلهكشی ،روش تركی
بس��یار رای��ج اس��ت و در  ٨٠/٢درصد موارد دیده میش��ود.
همچنین ،در  ٨/۶درصد موارد چلهكش��ی فارسی و یك مورد
چلهكش��ی تلفیقی مش��اهده میش��ود .دار قالی از نوع فلزی
( ۴۳/٢درصد) ،تركیبی از فلز و چوب ( ۳٢/۱درصد) و چوبی
( ٢٢/٢درص��د) اس��ت .در این ش��یوه ،در  83/7درصد موارد
پرداخت ف��رش با قیچی و با روش دس��تی صورت میگیرد؛
اگرچ��ه در  ۹/۵درصد موارد پرداخت ماش��ینی نیز بهچش��م
میخ��ورد .پرداخ��ت اولیة قالیها با روش دس��تی و در حین
باف��ت صورت میگی��رد و فقط تعداد اندك��ی از قالیها برای
پرداخت به كارگاههای پرداخت ماش��ینی فرس��تاده میشود.
روش پایینكش��ی قال��ی در  ۹۱/۶درصد گردش��ی ،در ۱/۱
درصد میخكوب و  ٠/۵درصد روش دوخت با سوزن است .در
 ۹٠درصد موارد نقوش قالیها از نوع گردان اس��ت و در ۵/٨
درصد نقوش هندسی و شكسته بهکار میرود.
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گلیمباف فارسی از شیوههای بسیار متداول ( ۹٨/۹درصد) در
این مناطق است .در شیوة دوپودبافی ،در  ۹٨/۹درصد موارد
از گره تركی ،و در  ۱/۱درصد از گره فارسی استفاده میشود.
استفاده از نقوش گردان در بافت قالیهای این منطقه بسیار
رایج است؛ اگرچه كاربرد نقوش هندسی و شكسته نیز بهطور
محدود مشاهده میشود.
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 .3مواد اولیة مصرفی در قالی همدان
پودبافی قالی
جدول ش��ماره سه نشان میدهد در شیوة تك
ِ
هم��دان با توجه به نمونهها ۹۵/۵ ،درصد از قالیها دارای پرز
پش��می هس��تند که صددرصد موارد را شامل میشوند و در
بقیة موارد اطالعات ثبت نشده است .در  ۹٢/۹درصد قالیها
ن��خ پود از جن��س پنبهای اس��ت و در  ٧/۱درصد جنس نخ
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 .4ابعاد رایج قالی همدان
در طبقهبن��دی قالیه��ای م��ورد مطالع��ه ،با وجود
تقس��یمبندیهای مختلف مانن��د ذرع و نیم و غیره،
ابعاد و اندازة قالیها بهصورت پرسش باز مطرح شد.
پس از دستهبندی نتایج میتوان تقسیمبندی یکسانی
را برای تمام قالیهای مورد مطالعه در استان همدان
ارائه کرد .بر اس��اس دادههای جدول ش��ماره چهار،
در قالی تكپود همدان  ۵٢/۴درصد مساحتی كمتر
از 3مترمربع دارند ۳۱/۴ .درصد از قالیها مس��احتی
بی��ن  ۳-۵/۹مترمربع ۱۳/۳ ،درصد مس��احتی بین
 ۶-٨/۶مترمرب��ع و  ۱/۱درصد آنها مس��احتی بین
 ۱٢مترمربع دارند .بیش��ترین فراوانی را قالیهایی با
ابعاد كمتر از  ۳مترمربع تشكیل میدهند و میانگین
مساحت نیز  ۳/۱٨مترمربع است.
در قالی دوپود همدان نیز بیشترین فراوانی به قالیهایی
با ابعاد كمتر از  ۳مترمربع اختصاص دارد؛ یعنی ۴۱/۱
درصد ٢۱/۱ .درصد از قالیهای مشاهدهشده ابعادی

پود ذكر نش��ده است .همچنین نخ چله در تمام موارد (۹٢/۹
درصد) از جنس پنبهای است و در  ٧/۱درصد جنس نخهای
چله ذكر نشده است.
در ش��یوة دوپودباف��ی نیز تم��ام نمونهها دارای پرز پش��می
هس��تند كه  ۹۴/٢درصد نمونهها را شامل میشوند و در ۵/٨
درصد موارد نیز جنس نخ خامه ذكر نش��ده اس��ت .نخ پود از
جنس پنبه اس��ت كه در  ۹٢/۱درصد موارد ثبت شده است.
فقط یك مورد قالی با نخ پود پشمی مشاهده شده و در سایر
موارد جنس آن ذکر نش��ده اس��ت .نخ چل��ه اغلب از جنس
پنبهای اس��ت كه  ۹٢/۱درصد موارد را شامل میشود و فقط
یك نمونه قالی با چلة پش��می دیده شده است .همچنین ،در
 ٧/۴درصد از موارد جنس نخ تار ذكر نشده است.

جدول :۴مساحت قالیهای همدان

 .5رجشمار قالی همدان
جدول ش��ماره پنج نشان میدهد در قالی تكپود همدان
رجشمار  ۶2/3درصد از قالیها بین  ۳0/7 ،٢5-٢1درصد
بی��ن  30-26و  ۳/5درصد بین ۳5 -۳1اس��ت .بنابراین،
بیشترین رجشمار بین  20تا  30است .رجشمار  ۳/۵درصد
از قالیها نیز ذكر نش��ده است .در قالی دوپود همدان نیز
بیشترین فراوانی در رجشمار  30-26ثبت شده كه مقدار
آن  ۳۳/7درصد است .رجشمارهای  ۳5-۳1با مقدار ٢٨/4
درصد  40-36،با مقدار  ٢۶/8درصد ٢5-٢1 ،با مقدار ۴/7
درصد و رجش��مار  ۴5-۴1با مق��دار  ٢/۶درصد بهترتیب
بیش��ترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند .رجش��مار
 ۳/8درصد از قالیها نیز ذكر نشده است .شکل شماره سه
رجشمار قالیهای مشاهدهشده را نشان میدهد.
 .6نقشة قالی همدان
فرشه��ای دس��تباف همدان در دو س��بک هندس��ی و
گردان بافته میش��ود .نقوش لچک و ترنجدار ،دس��تهگل،
بتهای ،بندی دس��تهگل ،هراتی (ماهی) و ظلالسلطانی از
نقوش متداول در همدان اس��ت .در این منطقه نقشههای
شاهعباسی ،دس��تهگلی ،ظلالس��لطانی ،افشان و لچک و
ترنج در مناطق ش��هریباف مرس��وم است و نقوش لچک
و ترن��ج ،بتهای ،بندی و نقش��هماهی در نقاط روس��تایی
رایج اس��ت« .طرح بافتههای روستایی همدان بهطور کلی
س��ادهتر از قالیچههای عش��ایر ایران اس��ت .با اینکه این
تولیدات فاقد نقشهای بدیع و چش��منواز اس��ت ،اعتدال
رنگها و تضاد دلپذیرش��ان ارزش خاص��ی را به تولیدات
ای��ن منطق��ه داده اس��ت( ».یس��اولی :1370 ،ص.)413
طرحهای فرش همدان بهدلیل همس��ایگی با سایر شهرها
تحت تأثیر آنها قرار گرفته است .برای مثال ،نقوش قالی
در مناطق مجاور ش��هر اراک تحت تأثیر آن منطقه است.
همچنی��ن ،در مراکز قالیبافی مجاور بیجار و زنجان ،بافت
قالی با الهام از طرحهای کردی و بر اساس نقوش متداول

شکل :2مساحت قالیها بر اساس مترمربع
جدول :5رجشمار قالی همدان

شکل :3رجشمار قالی همدان
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بی��ن  ۳-۵/۹مترمرب��ع ٢٠/۵ ،درص��د از قالیه��ا ابعادی
بی��ن ۹/۵ ،۶- ٨/۶درصد قالیها  ۱٢مترمربع و  ۵/٨درصد
بین ۱۱/۹ـ ٨/٧مترمربع مساحت دارند .میانگین مساحت
قالی  ۴/7مترمربع است .بهطور کلی ،اندازههای رایج قالی
همدان را میتوان اینچنین طبقهبندی کرد:
 دوذرع��ی :این قالیچهه��ا اغلب به ص��ورت جفت بافتهمیشوند.
 ذرع و نیم :در ابعاد  1ذرع در  1/5ذرع بافته میشوند. کن��اره :این قالیچهها در ابعاد  3در  1متر یا  5در  1متربافته میشوند.
 خرک :اندازة این قالیچهها  2متر در  3چارک است. روکرسی :این قالیچه در ابعاد مربع و  1در  1متر است. کلهگی :در ابعاد  2/5در  3/5متر بافته میشوند.البت��ه ،فرشهایی در ابعاد  2در  3متر 3 ،در  4متر و 3/5
در  5متر نیز بافته میشود.

در ای��ن مراک��ز انجام میش��ود .ف��رش مهربان از حض��ور دو گروه
ترکنشین و کردنشین تأثیر پذیرفته است .فرش مناطق کردنشین
تحت تأثیر قالیبافی در منطقة بیجار اس��ت که بههمین سبب بافت
محکم با دوپود دارد .فرش مناطق ترکنش��ین کیفیتی مانند فرش
روس��تاهای همدان دارد؛ یعنی درشتباف است و گاهی با یک پود
بافته میشود (ژوله :1381 ،ص.)199
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نتیجهگیری
اس��تان همدان یکی از مناطق مهم قالیبافی کشور بهشمار
میآید .قالیبافان ماهر همدان با استفاده از پشمهای محلی،
قالیه��ای بادوامی تولید میکنند که ب��ه بازارهای داخلی و
خارج��ی عرضه میش��ود .قالیهای همدان دو س��نت بافت
متفاوت را عرضه میکنند که شامل فرشهای روستاییباف
و ش��هریباف اس��ت .اگرچه بر اساس نوش��تههای سیسیل
ادواردز ،بافت قالیهای ش��هری به زم��ان جنگ جهانی اول
مربوط است ،قالیبافی روستایی از اهمیت خاصی برخوردار
است.
رجشمار قالی همدان اغلب حدود  30-20رج است؛ اما قالی
شهری آن در رجشمار  40-30تولید میشود .تمام قالیهای
روستایی و شهری همدان هنگام بافت شیرازهپیچی میشوند
و اغل��ب قالیبافان از گره ترکی اس��تفاده میکنند .دارهای
قالیباف��ی در ای��ن مراکز همگی عمودی و ثابت هس��تند و
چلهکشی با ش��یوة ترکی ،رواج بیش��تری دارد .قالی اصیل
هم��دان از نوع یکپود ضخیم اس��ت؛ ام��ا در قالیهایی که
امروزه بافته میش��وند ،اس��تفاده از دوپود با گرایش لولباف
نیز دیده میشود.
در شهرس��تان نهاوند ،قالیچهها اغلب با یکپود ضخیم بافته
میش��وند و امروزه دوپودبافی نیز رواج یافته است .در بافت
آنها از گره ترکی یا فارس��ی استفاده میشود و ابعاد ذرع و
نیم و ششمتری در بافت رایج است .تویسرکان نیز از مراکز
مهم فرشبافی روس��تایی در این منطقه اس��ت که در بافت
قالی آن اغلب از گره ترکی اس��تفاده میشود .این قالیهای
تکپود و درش��تباف ،طرحهای سادهای دارند و حداکثر در
ابعاد ش��شمتری تولید میش��وند .در شهرس��تان مالیر نیز
قالیچههای درشتباف با رجشمار  30-20بافته میشود .گره
این قالیچهها ترکی است و تار و پود پنبهای و پرز پشمی در
آنها بهکار میرود .بهنظر میرس��د طرح بافتههای روستایی
همدان سادهتر از سایر قالیچههای عشایری ایران باشد .این
بافتهه��ا با توجه به کاربرد رنگه��ا ،دارای ارزش خاصی در
تولیدات بومی هس��تند .در نقاط ش��هریباف استان همدان
از نقش��ههای شاهعباسی و گردان بیش��تر استفاده میشود؛
ام��ا در نقاط روس��تایی نقوش ماهی دره��م ،لچک و ترنج و
هندسی رایج اس��ت؛ اگرچه بافت این قالیها چندان ظریف
نیست .از مش��خصههای بارز قالی روستایی همدان میتوان
به ضخامت و دوام آن اش��اره کرد که دلیل آن ،پرزهای بلند
و متراکم قالی است.
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