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■ چكيده
از  يكي  گروس  فرش  يا  آهنين(  )فرش  بيجار  فرش 
مشهورترين فرش هاي ايرانی در جهان است. شهرت 
و محبوبيت آن در جهان همواره اين پرسش را مطرح 
به  متعلق  بيجار  اثر هنري در  اين  مي نمايد كه قدمت 
تالش  مقاله  نويسنده ی  است؟  تاريخي  دوره ی  چه 
ابتدا  پرسش  اين  به  پاسخگويي  برای  كه  است  كرده 
فرش  هنر  در  را  اسطوره اي  نگاره هاي  طرح  جايگاه 
باغي كردستان  باغي و چهار  بيجار، سپس فرش هاي 
مورد  را  بيجار  بافت  شناسه دار  قالي هاي  سرانجام  و 
تعيين  مقاله  اين  نگارش  از  هدف  دهد.  قرار  بررسي 
نسبي قدمت هنر فرش بافي در شهرستان گروس است. 
كتب،  مطالعه ی  مصاحبه،  صورت  به  پژوهش  روش 
بررسي  جهت  موزه ها  از  بازديد  و  مقاالت  نشريات، 

تاریخ دریافت مقاله: ۹۷/۷/15
تاریخ پذیرش مقاله: ۹8/6/2

شناسایی و بررسی فرش بافی در بيجار گروس
هدا جعفری
کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره ی اسالمی، کردستان، بيجار

 f.jafari443@yahoo.com

قالي هاي  و  باغي  قالي هاي  نگاره هاي  طرح  روي  بر 
به  استناد  با  انجام گرفته است.  بيجار  بافت  شناسه دار 
بيان نمود،  اين گونه  انجام شده مي توان  پژوهش هاي 
بيجار  فرش  بر  منقوش  اسطوره اي  نگاره هاي  طرح 
در  كه  بوده،  ايران  فالت  غرب  تمدن هاي  از  متأثر 
نماد رمزهاي اسطوره اي در اشكال جانوري و گياهي 
متجلي شده كه قدمت هنر فرش بافي در اين منطقه را 
وجود  همچنين  مي رساند.  ميالد  از  پيش  هزاره ی  به 
صفويه،  دوره های  به  متعلق  بيجار  بافت  فرش هاي 
قاجار و پهلوي حاكي از رونق اين هنر و شهرت آن 

در ايران و جهان است. 

واژه های کليدی: فرش بافي، بيجار گروس، شناسايی، 
بررسی 
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■ مقدمه 
هنر فرش بافي در ميان اقوام ساكن فالت ايران داراي 
نوشته های  اساس  »بر  است.  طوالني  بسيار  قدمتي 
رودنكو1 دانشمند شوروی و كاشف قالی های پازيريک2 
قرن ها پيش از ميالد قالی های زيبايی در بابل، آشور، 
حشمتي رضوی،  )آذرپاد،  می شد  بافته  ماد  و  پارس 
و  هخامنشی  مادها،  دوره ی  در  )بيجار   .)11  :1383
ساسانی جزء استان ماد بوده است(. در بيجار همزمان 
با روي كارآمدن ساسانيان فرش هاي گره دار با پرزهاي 
عمل  سلجوقيان  دوره ی  در  مي شد.  بافته  پشمي  بلند 
رنگرزي خامه به يهوديان اختصاص داشت. در دوره ی 
ايلخانان در بيجار عالوه بر بافت قالي، بافت گليم و 
سجاده متداول شد و به دليل استحكام و پشم مرغوب 
ايران مورد معامله قرار  ايران و خارج از  در مبادالت 
گرفت. دوره ی صفويه كه دوره ی اوج ترقي فرش بافي 
در ايران است، »به دستور شاه عباس هر كانون بافت 
شيوه اي  به  را  خود  توليدي  فرش  مي بايست  فرش، 
مي بافت كه ويژگي هاي اصالتي و هنري خود را حفظ 
اواسط دوره ی صفوي  )Pope, 1964: 231(. در  كند« 
در بافت فرش بيجار تغييراتي به وجود آمد كه مي توان 
به تغيير در نقش هاي اسليمي و نقش هاي مشابه به آن 
و تغيير رنگ )تغيير مواد، مصالح و اندازه( اشاره نمود. 
در دوره ی افشاريه و زنديه فرش بافي ايلي، روستايي 
است.  داشته  رونق  بيجار  روستاهاي  در  عشايري  و 
دوره ی قاجار، دوره ی پيشرفت اين هنر در بيجار است. 
در دوره ی قاجار در كارگاه بيوتات قالي بافي روستاي 
خسروآباد و ديگر مناطق قالي هاي نفيسي بافته مي شد 
و به بافندگان خانم دستمزد پرداخت مي شد. در ابتدا 
دستگاه هاي بافندگي بسيار ابتدايي بوده كه سبب عدم 
كيفيت فرش هاي بافت بيجار مي شده است. در زمان 
عنوان  به  اميرنظام  گروسي  علي خان  حسن  تصدي 

1- Rudenko
2- Pazirik

سفير ايران در پاريس به درخواست نامبرده فرش بافان 
استانداردهاي  با  مطابق  را  خود  فرش هاي  بيجار، 
تغييرات جديدي  ترتيب  بدين  توليد كردند  بين الملي 

در بافت فرش گروس به وجود آمد.  
سيسيل ادوادز در كتاب قالي ايران مي نويسد: »قالي 
بيجار مقام خاصي را حائز است، بافت و جنس منحصر 
جهان  كشورهاي  ساير  و  ايران  در  كه  دارد  فردي  به 
وجود  با  آن  رنگ  و  طرح  يافت  نمي توان  را  نظيرآن 
ويژگي هايي  از  مملو  طرح  ناهنجاري هاي  و  خامي 
است كه به قالي بافان اين ناحيه تعلق دارد. اميد است 
بي عيب  را همچنان دست نخورده و  ميراث خود  كه 

نگهداري كنند« )ادواردز، 1357: 152(.
در سال 1315 ه.ق. شركت فرش سهامي قالي فان 
حكومت  پيشكار  مستوفي باشي  ميرزا  مديريت  به 
گروس در بيجار تأسيس شد و سهامداران آن از رجال 
بودند. در سال 1314 خورشيدي،  دولتي و حكومتي 
»شركت سهامي فرش ايران« تأسيس شد. اين شركت 
در بيجار گروس شعبه داشت و تعدادي از بافندگان را 
تحت پوشش خود قرار داد. در نهايت در سال 1338 

شركت فرش بيجار تأسيس شد. 
فرش بافي در بيجار و منطقه ی گروس به دسته ی 
عشاير روستايي تعلق دارد و تک بافي و ذهنی بافي از 
مهم ترين ويژگي هاي فرش هاي روستايي گروس در 
ادوار گذشته بوده كه داراي تنوع زيادي بوده است. به 
همين سبب بافت هاي روستايي و عشايري از سال ها 
بودند.  ايران شناخته شده  مرزهاي  از  بيرون  در  پيش 
انواع طرح ها در نقش هاي روستايي و عشايري گروس 
را مي توان نقش هاي انساني، جانوري، جانوران سودمند 
با  و اسطوره اي در زندگي آدميان و نقش هاي گياهي 
نقش طبيعي و نقش هاي اشيايی مانند داس، خورشيد، 
فرش  شهري  طرح هاي  مهم ترين  از  دانست.  را  ماه، 
بيجار مي توان به لچک و ترنج واگيره اي،  شكارگاه و 

باغي اشاره كرد.
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بيجار يكي از شهرهاي استان كردستان است كه با 
بخش هاي قيدار و ماهنشان از توابع استان زنجان در 
شرق و شمال و با شهرستان تكاب در شمال غرب و 
با كبوترآهنگ همدان در جنوب شرقي همسايه است. 
مساحت آن در حدود 5085 كيلومتر مربع است. فرش 
بيجار يكي از زيباترين و نفيس ترين فرش هاي صاحب 

سبک ايراني شناخته شده در جهان است. 
هنر فرش بافي در منطقه ی گروس )بيجار( داراي 
بافت  خاص  ويژگي هاي  است.  ديرين  بسيار  قدمتي 
واحد  در  پرز  باالي  چگالي  و  بودن  پوده  دو  مانند 
سطح، نقش ها، طرح هاي اصيل و قديمي و زيبا، تكامل 
روش بافت در ادوار متعدد )تغيير در روش بافت در 
دوره ی صفويه و قاجاريه( سبب شد تا »در آغاز جنگ 
جهاني دوم و پس از آن قالي بافان گروس سنت ديرين 
خود يعني بافت قالی هاي كوچک و زمخت و درشت 
را رها كنند و موفق به تهيه ی قالي هايي شوند كه از 
لحاظ بافت منحصر به فرد  باشد. آن ها اقدامي جهت 
بافت فرش هايي با طرحي زيباتر نمودند. يعني تعداد 
تارهاي قالي ها را زيادتر به كار بردند و براي تار و پود 
آنها به جاي پشم از نخ استفاده كردند كه به استحكام 
قالي مي افزود. ولي به جهت فشرده بودن بافت ناگزير 
شدند نخ ها را خيلي نازك بتابند و همان طور كه عادت 
ببافند،  يا گره تركي  قالي ها را دو پوده و  اين  داشتند 
پودها را نيز خيلي ظريف كردند و با خيلي كوتاه كردن 

پرزها طرح ها را واضح تر و روشن ترساختند. 
سال  در  كه  است  فرشي  بافت  اين  از  نمونه هايي 
 ،)60  :1357 )ادواردز،  است«  شده  بافته  1309ق 
آن  گروس  فرش  ساله  هزار  چندين  قدمت  همچنين 
را به صورت هنري ارزشمند مطرح ساخته است. هنر 
بيجار معرفي شده  نام فرش  به  بيجار در غرب  مردم 

است. 
فرش بيجار در جهان به نام فرش آهنين معروف 
هنرمندان فرش باف بيجاري در بافت  است. زيرا اوالً 
نوعي  ضخيم،  پود  كردن  رد  از  پس  خود  فرش هاي 

طناب را از البالي چله ها )همانند پود ضخيم اصلي( 
رد مي نمايند و در واقع دفه روي اين پود طناب مانند 
ضربه وارد آورده و چون طبق عادت بافندگان بيجار 
حاصل  فشار  مي زنند  دفه  محكم  را  خود  هاي  فرش 
و  اصلي  ضخيم  پود  رفتن  پايين  باعث  عمل  اين  از 
شده  بافته  رج هاي  به  زياد  فشار  آمدن  وارد  درنتيجه 
رج ها  و  شده  فشرده تر  بافت  حالت  اين  در  مي شود. 
به خوبي روي هم قرار مي گيرند، قابل ذكر است پس 
برداشته می شود.  مانند  اين عمل، پود طناب  انجام  از 
در  پود  تارو  نخ،  و  پشم  استفاده ی  تناسب  دوم  دليل 
فرش هاي بيجار است. ميانگين پشم مصرفي 70 درصد 
و  است  درصد   30 مصرفي  پود  و  تار  نخ  ميانگين  و 
باعث  بيجار  هاي  فرش  در  پشم  از  بيشتر  استفاده ی 

استحكام و دوام آن می شود. 
اثر  اين  زيبايي و استحكام و شهرت و محبوبيت 
كه  است  نموده  مطرح  را  پرسش  اين  همواره  هنري 
قدمت اين هنر اصيل در شهرستان بيجار متعلق به چه 
تعيين  پژوهش  اين  از  هدف  است؟  تاريخي  دوره ی 
كه  است  منطقه  اين  در  فرش بافي  هنر  قدمت  نسبي 
برده  كار  به  اسطوره اي  نگاره هاي  طرح  بر  استناد  با 
شده در فرش بيجار گروس و فرش هاي باغي و فرش 
هاي شناسه دار بافت بيجار انجام گرفته است. تحليل 
طرح نگاره هاي اسطوره اي و بررسي فرش هاي باغي و 
شناسه دار جهت تعيين قدمت اين اثر هنري در بيجار 
گروس از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا با استناد 
به اين روش مي توان تاريخ هنر فرش بافي را به طور 

نسبي در اين منطقه تعيين نمود. 
اسنادي  و  كتابخانه اي  داده ها،  گردآوري  شيوه ی 

بوده و روش تحقيق )توصيفي، تحليلي( است.

• ویژگي هاي فرش بيجار
بلند گوسفند  پشم هاي  از  نفيس  بافت فرش هاي  براي 
عالي  كيفيت  و  بلند  الياف  دليل  به  منطقه  زنده ی خود 
مي توان  آهنين  فرش  حاشيه هاي  از  مي شود.  استفاده 
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به حاشيه ی هراتي، حاشيه ی گل و برگ، حاشيه  ی بته 
با  شيپوري  حاشيه ی  كرد.  اشاره  شيپوري  حاشيه ی  و 
كه  است  نقش هايي  مشهورترين  از  گل فرنگ  نقشه ی 
داراي قدمتي بسيار زياد است و در بافت فرش بيجار 
بسيار به كار رفته است. در اين نقش گل هاي شيپوري 
به صورت منظم تک شاخه و يا به صورت دسته هاي 
چندتايي در كنار نگاره ها در ميان حاشيه ی فرش ترسيم 
تاك  نگاره  ی  با  است  حاشيه اي  واقع  »در  مي شوند. 
خميده كه با گل هاي شيپوري زينت يافته اند« )آذرپاد و 
حشمتي رضوي، 1383: 147(. هنرمندان از گل و برگ، 
انواع گل ها و برگ هاي زينتي پهن و باريک و كوچک 
به صورت شكسته و يا گردان در حاشيه ی فرش استفاده 
مي كردند. حاشيه ی بته يكي از زيباترين طرح هاي ايراني 

است. 
بته  بيجار يكي از مراكز عمده  ی توليدكننده نقش 
از  حاشيه»  در  مستوفي  طرح  است.  فرش  حاشيه  در 
حاشيه ی  نقشه  اين  در  است  بيجار  كهن  طرح هاي 
دوگانه  كوچک  حاشيه هاي  به  سو  دو  از  بزرگ 
مي پيوندد« )همان: 149( شيرازه ی فرش بيجار از نوع 
شيرازه پيچ متصل و متوازي است. نوع گره در بافت 
فرش بيجار گره متقارن يا اصطالحأ گره تركي است 
كه داراي رج شمار 40، 45 و 50 است. در واقع اين 
گره بر روي دو تار زير و رو زده مي شود. اين فرش 
بافت يک  اولويت در  به ترتيب  داراي دو پود است. 
پود ضخيم و يک پود نازك دارد. قابل ذكراست پس از 
پايان عمل دفه زدن طنابي كه در اصطالح زبان كردي 
به »بان پو« مشهور است، از روي رج ها برداشته شده 
و سپس پود نازك زده مي شود اين عمل در هر رديف 
زياد  فشردگي  و  استحكام  باعث  و  تكرار شده  بافت 
فرش مي شود. دار فرش گروس دار عمودي فندك دار 

و در حال حاضر بيشتر از جنس آهن است.

•  ابعاد فرش هاي بيجارگروس
قالی 3 ×2 متر، )112× 3( × )112×2(.

قالي 4×3 متر، )112×4( × )112×3(.
كله گي يا سرانداز، )112 × 5 / 3( × )112 × 5 /2(.

دو ذرعي، )224 × 140(.
ذرع و نيم، )168 × 112(.

پشتي، )60 × 80( و )85 × 65( و )90 × 70(.

• مهم ترین مراکز توليد فرش بيجار )گروس( در 
گذشته و حال 

از  ديونه،   ( بنه،  ده  روستاي  تيمور،  حسن  روستاي 
به  روستا  اهالي  تمام  و  است  بوده  فرش بافي  مراكز 
شغل فرش بافي مي پرداختند(، روستاي ميرك، روستاي 
روستاي  چين(،  )گور  چين  گوهر  روستاي  حلوايي، 

خسرو آباد، روستاي رحمت آباد.

 •  قلمرو زیيایي شناختي در فرش گروس
در  مي توان  را  گروس  فرش  در  زيبايي شناختي  ابعاد 
روش رنگرزي، تركيب رنگ ها ، طرح ها و نقش ها بيان  

نمود.

•  هنر و زیبایي در فرش گروس
الف( رنگ 

ويژه اي  اهميت  از  رنگ  بيجار)گروس(  فرش  در 
برخوردار است. رنگ هاي اصيل و گياهي كه در گذشته 
بيجار به كار رفته است، در  در تعدادي از فرش هاي 
آن  رنگ  و  مانده  ثابت  و  پايدار  جوي  عوامل  برابر 
به  رنگ هاي  متداول ترين  است.  نكرده  تغيير  چندان 
كار رفته در فرش گروس: چهره اي، چهره اي روشن، 
قرمز، قرمز روشن، گل خار، قهوه اي، قهوه اي روشن، 
قهوه اي سير، سماقي، سرمه اي، فيروزه اي، آبي، پوست 
كه  گياهي  مواد  است.  الكي  و  خاكي  كاهي،  پيازي، 
از آن براي رنگ آميزي پشم جهت توليد قالي استفاده 
سياه،  زاج  سفيد،  زاج  گردو،  پوست  است:  مي شده 
كاه،  قروت،  قره  نيل،  انار،  پوست  روناس)رونياس(، 
پوست پياز، سماق، برگ بيد، زرد چوبه، سنگ ترش، 
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پوست  بادام،  سنجد،  خشک،  ليمو  مو،  برگ  شقايق، 
بادام، گل بابونه، دانه قوره، دانه انگور، پوست بادمجان 

سياه و.....
رنگ هاي به كار رفته در فرش بيجار )الكي، الكي 
صفوي  دوره ی  يادگارهاي  از  آبي(  فيروزه اي،  قرمز، 
نقاش  هنرمندان  همكاري  و  تالش  نتيجه ی  كه  است 
فرش  بافنده ی  هنرمندان  و  اساتيد  با  صفوي  عصر 
است. رنگ هايي كه به كمک فراورده هاي گياهي توليد 
مي شوند روي پشم هايي به عمل مي آيند كه قباًل با زاج 

سفيد دندانه شده باشند. 
مراحل رنگرزي خامه ی فرش در بيجار و گروس 
بدين شرح مي باشد: مراحل رنگرزي شامل تميز كردن، 
شانه كردن و ريسندگي و رنگ آميزي پشم است، كه 
در گذشته با استفاده از گياهان طبيعي انجام مي گرفت.
 در ابتدا زنان به گردآوري و شناسايي گياهان رنگزا 
در ميان كوهستان جهت رنگ آميزي پشم مي پرداختند 
و عمل رنگرزي را خود زنان انجام مي دادند. بعدها در 
كارگاه هاي محلي اين كار انجام مي گرفت. در دوره ی 
سلجوقيان، ايلخانان، تيموريان، صفويه، افشار، زنديه، 
قاجاريه و در دوره ی پهلوي اول، كار رنگرزي توسط 
يهوديان انجام مي گرفت. محل كار آنان در حوالي بازار 
از  يهوديان  رودخانه ی  بود.  موسايي ها  پل  نزديک  و 
كنار محل كار آنان عبور مي كرد و بر رونق كار آنان 
مي افزود. عالوه بر رودخانه، سه رشته چشمه ی ديگر 
داراي  رنگرزان  داشت،  قرار  آنان  كار  محل  كنار  در 
چندين مغازه بودند. »رنگرزان هم مانند پشم ريسان در 
بازار و يا حواشي نزديک آن كار مي كردند و محل كار 
آن ها به وجود آب كافي در آن محل بستگي داشت. 
اين پيشه وران به صورت اصنافي سازمان يافته بودند. 
رنگرزي كه سر و كارش با نيل بود فقط با اين ماده ی 
رنگي كار مي كرد. در مورد ساير اين رنگ ها اين كار 
آكرمن،  و  )پوپ  باشد«  بوده  صادق  است  ممكن  نيز 

.)2808/6 :1387

ب( طرح
هنر  در  ذهني  مفاهيم  گروس  فرش  طراحي  در 
از  رازهايي  و  رمز  و  است  آشكار  و  بارز  نقشه پردازي 
بيننده  ديد  را در معرض  ايراني  ميراث كهن  آيين ها و 
قرار مي دهد. طرح هراتي )ماهي درهم(، ترنج وسط و 
اسليمي،  يا حاشيه ی  بدون لچک هاي گوشه و  معموأل 
از  شيپوري  گل  و  )ميناخاني  ميناخاني،  مجنون،  بيد 

نقش هاي منطقه ی گروس در گذشته بوده است. 
از نقش هاي معروف كردستان و گروس  ميناخاني 
اسليمي  است(،  كشور  غرب  آن  اصلي  منشأ  و  است 
باغي، گلداني،  سرداري، گل فرنگ مستوفي، فرش هاي 
درختي، گلستان، شاه عباسي، گل و بلبل از نقش هاي 
كهن بيجار به شمار می آيند. ترنج و لچک هاي هندسي 
شكل با نگاره هايي از ماهي )از ويژگي هاي فرش بيجار 
درگذشته و حال( است. همچنين طرح نگاره هاي ذهني، 
جانوري، گياهي، هندسي، قالي هاي شناسه دار در گذشته 

مورد استفاده هنرمندان قرار مي گرفت. 
هراتي،  مانند  نگاره هايي  طرح  قاجاريه  دوره ی  در 
ميناخاني، لچک ترنج، شاه عباسي بيجار، نقش هاي اسليمي، 
به ويژه گل فرنگ، گل و بلبل، در بافت فرش بيجار رونق 
فراوان گرفت. گل فرنگ مستوفي از طرح هاي معروف بيجار 
است. اما طرح هايي كه در دوره ی معاصر مورد استفاده قرار 
گرفته است: شكارگاه، شكارگاه ترنج دار، شكارگاه دورنما، 
گل فرنگ، گل فرنگ مستوفي، گل فرنگ طرح دار، گل فرنگ 
لچک ترنج دار، گل فرنگ اسليمي)پيچي( گل فرنگ بيجار، 
دسته گل، گل و بلبل، گلداني، طرح خرچنگي، طرح بندي 
مانند بندي خاتم شيرازي، بندي گل فرنگ، ميناخاني و گل 
گل،  و  مستوفي دار  گل،  و  ربعي دار  گل،  و  دار  شيپوري، 
بيجار، لچک  افشان، شاه عباسي  شاه عباسي، شاه عباسي 
گل فرنگ،  اسليمي  مانند  اسليمي،  ساده،  كف  ترنج دار، 
مانند  درختي  اژدر،  دهان  )سرداري(،  هندسي  اسليمي 
درختي  دورنما،  درختي  بلبل،  و  گل  درختي  مجنون،  بيد 
گلدان، درختي ترمه )بته جقه(، ماهي درهم، ماهي بيجار، 
ماهي افشار، ماهي ميرك، ماهي زبيده، ماهي حسن تيمور، 
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ماهي حلوايي  و  تيمور،  ماهی حسن  بيجار،  ماهي  )طرح 
يكي است. 

طرح ماهي زبيده و ماهي حسن آباد يكي است كه 
و  كوتاه  ميرك  ماهي  است.  معروف  درشت  ماهي  به 
پهن است و شلوغ ترين طرح ماهي مي باشدو نام طرح 
است(،  ارزش  بي  ماهي  بيجار  در  چين  گوهر  ماهي 
اسليمي  خانم،  بر  سمن  )مانند  هندسي  طرح هاي 
شكسته، خاتم شيرازي، نقشه هراتي( با ترنج وسط و 

... است. )تصوير شماره ی 1(.

تصویر 1- ترنج و لچک و ماهی بافت بیجار )مجموعه ی شخصي(

استفاده ی  مورد  بيشتر  امروزه  كه  نگاره هايي  اما طرح 
دارگل،  از:  عبارتند  مي گيرد  قرار  فرش باف  هنرمندان 
مستوفي  عباسي،  شاه  گل فرنگ،  مستوفي،  گل فرنگ 
بيجار.طرح هاي بوته اي، درختي، گلستان، باغي، ميناخاني، 
گل فرنگ، گل سرخ، شاه عباسي، بندي، واگيره اي، دسته 
شمار  به  گياهي،  نقوش  از  كه   ... و  شيپوري  گل  گل، 

مي آيند. 
پرنده، اسب، ماهي بيجار ، ماهي افشار، ماهي درهم، و 
انواع ديگر ماهي، شير و... از مهم ترين نقوش جانوري، 

در بافت فرش بيجار هستند )تصوير شماره ی 2(.
براي بررسي قدمت تاريخ فرش در بيجار به بررسي جايگاه 
اسطوره اي، تعدادي از طرح نگاره ها و نقشه هاي قالي بيجار 

كه در گذشته فرش بافان بيجار مورد استفاده قرار داده اند، 
مي پردازيم. سپس فرش هاي باغي و چهار باغي كردستان 
)گروس( و پس از آن قالي هاي شناسه دار بافت گروس در 

دوره ی قاجار را مورد بررسي قرار مي دهيم.

)Oriental Rug Review( تصویر 2-  تصویر جانوري و انساني

• جایگاه اسطوره در فرش بيجار 
طبيعي  ماورای  قدرت  و  معاني  توصيف كننده ی  نمادها 
از  نمادهايي  اسطوره ها  هستند.  اساطيري  دراشكال 
حوادث طبيعي هستند كه در آفرينش هاي قومي و ملي 
ديده مي شوند. اسطوره ها افسانه هايي كهن هستند كه از 
كه  را  جوامعي  اعتقادات  و  ديدگاه ها  دور  گذشته هاي 
اساطيراالولين  مي كنند.  منعكس  داشته اند  تعلق  آن  به 
قسمتي از ارزش هاي فرهنگي جوامع هستند. »اسطوره 
از واژه ی يوناني هيستور يا به معني "جستجو، آگاهي، و 

داستان" گرفته شده است )آموزگار، 1378: 3( 
در تمدن ها و ملت هايي كه داراي قدمت و ريشه ی 
فرهنگ سازي در جهان هستند اقوام ارزش هاي فرهنگي 
منتقل  ديگر  نسل  به  نسلي  از  و  كرده  حفظ  را  خود 
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قالي هاي  نگاره های  و  نقوش  البالي  در  مي كنند. 
روستايي و عشايري فرش بيجار مي توان نيرومندي و 
قدرت نفوذ انديشه هاي اسطوره اي و اعتقادات ريشه اي 
را طي نسل هاي متمادي مشاهده نمود و بدين جهت 
فرش بيجار از جايگاه ويژه ای برخوردار است. »توجه 
به نمودهاي طبيعي مانند ستارگان، نباتات، زمين،كوه، 
رود و دريا و جز آن زنده پنداري و آنيميسم يكي از 
عناصر اصلي اسطوره است، از سوي ديگر اسطوره ها 
ويژگي هاي متمايز فرهنگ هاي مختلف انساني را بازگو 
مي كند و در همان حال نزد همه خاستگاهي كمابيش 
همانند دارند و از اين ديد اسطوره نمود تجربه دروني 
انسان و بازگوكننده ارزش معنوي يک فرهنگ است« 

)هينلز، 1383: 16(. 
بيجار  فرش  طراحي  در  موشكافانه  نگاهي  با 
مي توان اين نكته را بيان نمود كه در پس زيبايي هاي 
كه  دارند  وجود  انديشه هايي  و  مفاهيم  فرش  ظاهري 
براي فهميدن اين مفاهيم و طرح ها بايستي بسيار دقيق 
بود مانند اسطوره ها كه توسط طراح خلق شده است. 
اسطوره ها نماد ايمان توصيف و خلق مشاهدات جهان 

طبيعي هستند. 
رمز پردازي از ويژگي هاي اساطير است كه برروي 
بسته  نقش  بيجار  فرش  اسطوره اي  نگاره هاي  طرح 
مي سازد.  محقق  را  نشده  برآورده  اميال  و  آرزوها  و 
اسطوره  هستند:  گوناگوني  انواع  داراي  »اسطوره ها 
هاي آييني، اسطوره هاي خاستگاهي، اسطوره ی كيش، 
فرجام«  اسطوره ی  شخصيت،  و  اعتبار  اسطوره ی 

)هينلز، 1383: 26-28(.

• نقش طرح اسطوره 
اشكال  بيشترين  گروس،  بيجار  دست بافت هاي  ميان  در 
اسطوره اي به درخت، جانور، گياه، اشياء، انسان و طبيعت 
اختصاص دارد. طرح نگاره هاي طبيعت، حيوانات، و اشياء 
ايران  قالي بافي  طرح هاي  اصيل ترين  و  قديمي ترين  از 
جزو  آن ها  زبان  دانستن  و  جانوران  با  »دوستي  هستند. 

نشانه هاي مينوي محسوب مي شود« )ستاري، 1376: 23(. 

• آیين ميترائيسم و دیگر آیين هاي کهن در طرح 
نگاره هاي اسطوره اي فرش بيجار 

- ماهي چرخان، ماهي درهم، ماهي بيجار
ايران  هنر  تاريخ  در  جاودان  نگاره هاي  طرح  از  يكي 
ماهي  و  ماهي  نقش  امروز  تا  تاريخ  از  پيش  ادوار  از 
چرخان است كه بر آثار هنري فالت ايران ازجمله قالي 
بيجار نقش بسته است. بسياري از نقش ها و طرح هاي 
اعتقادي  باورهاي  از  متأثر  ني  ايرا  هنرهاي  در  رايج 
اسالم  از  پيش  اعتقادي  و  هنري  و  مكاتب سياسي  و 
هستند. ماهي در فرش بيجار همان طرح ماهي چرخان 
است كه ذهن خالق هنرمند بافنده تغييراتي را در آن 
و  به گونه ها  نقش  اين  كاربرد  است.  آورده  به وجود 
روش هاي متفاوت در نواحي مختلف ايران، اساس و 

ريشه در نگاره هاي ماهي باستان دارد.
نظريه  دو  چرخان  ماهي  نگاره ی  طرح  مورد  در 
وجود دارد. ارتباط نزديكي كه ميان اين نقش با آيين 
مهر وجود دارد و پژوهشگران مانند حصوري، ژوله، 
اين گونه  نموده اند. حصوري  اشاره  به آن  و...  فرزانه 
بيان مي دارد: »نقش ماهي درهم برگرفته از انديشه ی 
مهري است« )حصوري 1375: 12(. ژوله معتقد است 
مهر از مادرش كه از آب درياچه هامون بار برداشته بود 
در آب دريا متولد می شود و مادرش او را بر روی گل 
نيلوفر می نهد. سپس دلفين كه بزرگترين ماهی می باشد، 
مهر را به خشكی می رساند )ژوله، 1381: 58(. دريايي 
تأكيد دارد كه بسياري از طرح نگاره هاي اصيل و قديمي 

متأثر از آيين ميترا هستند: 
»چنين گفته شده كه برگ ها در ابتدا ماهي بوده اند 
كه در دوران اسالمي به برگ تبديل شده و گل ميان نيز 
احتمال مي رود چهره ی انساني بوده كه آن هم به گلي 
اين نقش  تنها  نه  يافته است. در كل  تغيير شكل  گرد 
بلكه افسانه ی نقش بوته سرو، شكارگاه با بسياري از 
ريز نقش هاي به كار رفته در متن و حاشيه بعضي نقوش 
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فرش نظير گرفت و گير داللت به واسطه ی جاويدان 
آيين ميترا در ايران دارد« )دريايي، 1382: 55(.

 ريشه ی مهرگرايي از دوران مفرغ وجود دارد. در 
برخورد با آيين زرتشت، مهر با نام خداي عهد و پيمان، 
مظهر روشنايي، و خداي جنگ پديدار مي شود. در آيين 
زرتشت، خورشيد يشت يكي از ايزدان زرتشتي است، 
خورشيد در يشت ششم جاي دارد. پرستش آيين مهر 
در هزاره هاي پيش از ميالد در فالت ايران رواج داشته 
است و براي مدت هاي متمادي در غرب ايران و غرب 
فالت ايران شكوفا بوده است. هور يا خور بزرگ ترين 
از  قبل  دوم  هزاره ی  در  ميتانی  سرزمين  در  رب النوع 
شده  برده  نام  سور  نام  به  آن  از  كه  است  بوده  ميالد 
ميتانی ها خداوند سور را قرص خورشيد تصور  است. 
می كردند كه دارای دو بال است. در پيمان  نامه های ميان 
هيتی ها و ميتانی ها در هزاره های پيش از ميالد از خداوند 
سور نام برده شده است. »در دوره ی ساسانيان پرستش 
اين رب النوع رواج داشته است. ميترا خداوند پيمان و 

روشنی صبحگاهان بوده است« )هينلز، 1383: 293(.
اين  باستان  ايران  در  مهر  آيين  درباره ی  فرزانه 
گونه مي نگارد: »در مهر يشت كه سروده ی مخصوص 
از  پيش  او  مي شود.  او  از  زيبايي  توصيف  اوست 
خورشيد ظاهر مي شود و همراهي او با خورشيد باعث 
بيايد. همچنين  معني خورشيد  به  مهر  بعدها  شده كه 
به  منظور  اين  به  تنها  مهر  از  اساطيري  تصويربرداري 
را  پيمان  تا شخصيت خداي عهد و  كار گرفته است 
نمايان سازد« )فرزانه، 1376: 42(. نظريه ی ديگري كه 
گونه  بدين  دارد  ماهي وجود  نگاره ی  مورد طرح  در 
است: در آيين زرتشت اين باور وجود دارد كه هنگام 
خلق آفريده هاي نيكو توسط اهورامزدا اهريمن هم در 
برابر هر آفريده ي نيكوي اهورايي يک نيروي ويرانگر 
ادامه  ظلمت  و  نور  ميان  دايمي  مبارزه ي  تا  مي سازد 
يابد. هنگامي كه اهورامزدا درخت »گوكرن« يادرخت 
را  يا هوم سپيد  زندگي )دهخدا، 1373: 17127/12( 
در درياي فرخكرت مي آفريند، انگره منيو چليپاسه اي 

گسيل مي دارد تاريشه درخت را بجود و حيات را بر 
اما پيرامون ريشه ی درخت در  نابود كند.  روي زمين 
اعماق فراخكرت دو »كرماهي« خانه دارند كه پيوسته 
خرد  مينوي  در  كه  چنان  و  مي چرخند  ريشه  دور  به 
آمده وزغ و ديگر جانوران موذي اهريمن زاده را از آن 
ماهي  دو  اين   .)81  :1354 )تفضلي،  مي دارد  دورنگه 
همه ی جهان را با چشم باز محافظت مي كنند و نيروي 
ديد آن ها در اوستا بسيارستوده شده است )پورداوود، 

 .)175 ،131 ،121/2 /1 :1377
ايراني از نقش ماهي و ماهي  استفاده ی هنرمندان 
چرخان برروي ديگر آثار هنري، مانند، سفال، و... در 
هزاره ی چهارم، پيش از ميالد، و هزاره هاي پس از آن، 
بيانگر اين نظريه است كه اين طرح بايد داراي قدمتي 
بسيار كهن در فالت ايران باشد.گروهي از پژوهشگران 
معتقدند كه اين بن مايه بايد وابسته به باورهاي مردمان 
ادبيات  به  كه  باشد  ايران  تاريخ ساكن فالت  از  پيش 

اوستايي راه يافته است. 
ماهي بيجار يكي از دسته بندي هاي رايج انواع طرح 
ماهي درهم است. در مورد نقش ماهي در فرش بيجار 
دو نظريه وجود دارد. در آغاز به نظر مي رسد در فرش 
بيجار ماهي سمبل و نمادي از حوض و استخر و گلي 
كه  است  نيلوفري  سمبل  دارد،  قرار  آن  وسط  در  كه 
در درون آب قرار دارد و چهار ضلع كناره هاي لوزي 
سمبل چهار ماهي تغيير شكل يافته هستند كه متأثر از 
آيين ميترائيسم هستند. اما به سبب جايگاه ويژه ی ماهي 
ايران، و كاركرد آن در تداوم و  چرخان در هنر فرش 
حفظ زندگي مينوي از گزند اهريمن از دوران هاي پيش 
از تاريخ تا كنون باورهاي مردمان پيش از تاريخ ساكن 
فالت ايران انديشه ی كهن »درخت زندگي« را در ذهن 
بيننده تداعي مي كند كه هنرمند فرش باف بيجاري ممكن 
است در خلق اثر هنري خويش آن را به كار برده است. 
گروس،  بيجار  روستاهاي  فرش باف  هنرمندان  ويژه  به 
طرح انديشه ی كهن»درخت زندگي« را به شكلي بسيار 
واضح، در خلق آثار هنري خويش به كار برده اند. در 
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از  نمادي  باهم  عناصر  اين  بين  ارتباط  واقع چگونگي 
مي رسد.  ميالد  از  پيش  هزاره هاي  به  كه  است  حيات 

)تصوير شماره ی 3(.

تصویر 3- طرح ماهی بیجار و درخت زندگي )مجموعه ی شخصي(

- نيلوفر
تأثير طرح نگاره ها و نقوش باستاني در بافت فرش، در 
هنرمندان  استفاده ی  هويداست.  كاماًل  كردنشين  مناطق 
به  متعلق  هنري  نقوش  رايج ترين  از  بيجار  فرش باف 
دوره ی آشوري در خلق آثار هنري آنان حاكي از تأثير 
و نفوذ تمدن هاي غرب فالت ايران در خلق آثار هنري 
آنان است و نمايانگر قدمت اين هنر در هزاره ی پيش از 
ميالد، در كردستان و در گروس دارد. كهن ترين نمونه ی 
قالي را دانشمندان، متعلق به نقش برجسته هاي كاخ نينوا 
مي دانند. به ويژه قطعه ی معروف خورس آباد. در وسط 
اين تصوير يا فرش سنگي، طرح نگاره ی گل هاي چهار 
پر و حاشيه هايي به نقش نيلوفر آبي وجود دارند. پوپ 
جديد  گليم هاي  و  فرش ها  در  هنوز  كه  است  معتقد 
كردي طرح هايي وجود دارند كه با اين فرش سه هزار 

ساله مشابه است )پوپ و آكرمن، 1387: 2808/6(.
تشابهات و همگوني كه در طرح شيپوري و نيلوفر 
نقوش  با  گروس  بيجار  دست بافت هاي  بر  منقوش 
دارد  پيش وجود  سال  هزار  به سه  متعلق  آبي  نيلوفر 
مبين اين موضوع است كه طرح ها و نقش هاي به كار 
برده شده بر روي فرش بيجار متأثر از تمدن هاي كهن 

پيش از ميالد است. و فرش بافي در اين منطقه داراي 
قدمتي بس كهن است. نماد مقدس نيلوفر در آيين هاي 
خاص مانند تاجگذاري ها در كنار آناهيتا ديده مي شود. 
نيلوفر نماد بزرگي در نقش برجسته هاي تخت جمشيد 

است. )تصوير شماره4(.

تصویر 4- نقشه ی نیلوفر بیجار )کار استاد علی حیدرنیا
طراح فرش بیجار گروس(

- نيلوفر آبي- گل هشت پر
ريشه ی اسطوره ای نيلوفر به ميترا و آيين آن اختصاص 
از  آمده  دست  به  جسته هاي  بر  نقش  »بنابر  دارد. 
كشورهاي غربي مهر به صورت كودك و يا جواني از 
صخره زاده مي شود با دشنه اي كه روزي گاو نر را با 
آن مي كشد. و با مشعل آتشي كه نماد نوري است كه 
با او به جهان مي آيد. در همين حال افسانه ی ديگري 
باكره اي مي داند كه در آب  از دوشيزه ی  تولد مهر را 
درياچه هامون بار بر مي دارد. مرواريد و دلفين يا ماهي 
از نمادها و نقوش مهر هستند. همچنين نيلوفر آبي از 
نمادهاي مشهور مهر است، كه بر سطح آب مي رويد 
مادر مهر زاده مي شود، چرا كه  از  كه در آن صورت 
مادر مهر از تخمه اي كه در آب است آبستن مي شود و 
ميترا را مي زايد. نيلوفر از سويي با آب و از سويي با 

خورشيد در ارتباط است« )بهار، 1377: 78(. 
است  فرش  نقش مايه هاي  زيباترين  از  آبي  نيلوفر 
كه از دوران كهن بر روي فرش هاي فالت ايران نقش 
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بسته است و طراحان در ايران و آسيا به اين نماد توجه 
ويژه داشته اند »از اين عناصر منفرد در طراحي فرش، 
بيشتر  همه  از  و  است  قديمي تر  همه  از  آبي  نيلوفر 
يكي  هم  ذاتًا  و  است  مختلف  شرايط  با  انطباق  قابل 
از زيباترين نقش مايه ها است. اين گلي است كه توجه 
هنرمندان را در تمام زمينه هاي هنري در طي هزاران 
سال از مصر تا چين به خود معطوف داشته است. از 
دير زمان نيلوفر آبي نماد حاصلخيزي، آرزوي مستمر 
نماد  و  است.  بوده  ازل  از  آسيا  سرتاسر  در  همگان 
خورشيد هم شده است. در هنر آشوري از متداول ترين 
نقوش حاشيه ها بوده است و در عصر هخامنشي هم 
نقش  گلواره  شكل  صورت  به  و  نيم رخ  صورت  به 
و  معدود  شكل  به  هرچند  است.  داشته  عمده اي 
تجريدي و انتزاعي درعصر سلجوقي اين طرح دوباره 
ظاهر مي شود. در دوره ی صفويه تنوع عظيمي از نقش 
گل هاي نيلوفر آبي در قالي هاي گلستاني ديده مي شود« 

)پوپ و آكرمن، 1387: 2808/6(.
- ميناخاني

گروس  و  كردستان  قديم  فرش هاي  در  نقش  اين 
خاستگاه  پژوهشگران  از  بسياري  مي شود.  مشاهده 
بيجار داراي طرح  آن را غرب كشور مي دانند »فرش 
ميناخاني است« )هانگلدين، 1375: 77 (، كه بر گرفته 

از گل ها و طبيعت است.
- شاه عباسي

فرش بافان  كه  است  طرح هايي  ديگر  از  عباسي  شاه 
گروس براي بافت فرش بيجار از آن استفاده كرده اند. 
طرح شاه عباسي گل برگ هايي از 4-12 پر را تشكيل 
مي دهد. كه به دور يک گل مركزي قرار گرفته اند گل 
شاه عباسي تكامل يافته ی گل نيلوفر است كه در آغاز 
با ايجاد تغييراتي به گل هاي اناري و سپس به گل شاه 

عباسي مبدل شده است. 
- نقش گلدان 

بيجار  فرش  در  كه  است  طرح هايي  از  يكي  گلدان 
به كار برده شده است. در مسير تكامل، نقش گلدان 

قدمتي سه هزار ساله دارد. اين نقش ارتباط مستقيمي 
با ايزد بانوي باروري، و زمين مادر دارد. نقش گلدان 
نماد آفرينش انسان از زمين است زمين دراين نقش، 
اين  و  است.  باروري  جايگاه  و  جاودانگي  مفهوم  به 
تفكر به اين مفهوم است كه همواره در جهان نوزايي 
بي معني  ميرندگي  نابودي و  دارد و  آفرينش وجود  و 
زمين،  از  انسان  شدن  »زاده  گلدان مبين  نقش  است. 
عقيده اي جهاني است. همواره به دنبال ]آفرينشي نو[ 

نوزايي ديگري ايجاد مي كند«3.
- هوم

زرتشتي  آيين  كهن  نمادهاي  از  هوم  مقدس  شاخه ی 
است كه در فرش بيجار به شكل بوته ظاهر مي شود. 

هوم گياهي است كه توانايي شفابخشي دارد.
- نگاره ها

- ترنج 
از  كه  است  كهن  بسيار  قدمتی  دارای  ترنج  نگاره ی 

دوره ی پيش از تاريخ آغاز مي شود
- لچك و ترنج در فرش بيجار

ترنج وجود  درباره ی طرح  نظريه  دو  بيجار  در فرش 
دارد: نظريه ی اول ترنج تصويري از خورشيد است كه 
بافنده ی فرش آن را بر روي فرش نقش كرده است. 
هيلنز معتقد است كه لچک و ترنج هاي قالي ايران و 
فرش بيجار داراي نقش خورشيد هستند كه نمادي از 

مهرگرايي است. )هينلز، 1383: 220(.
نظريه ی دوم به چشمه ی آب مقدس اشاره دارد كه 
چهار خشكي در اطراف آن قرار دارند در واقع چهار عدد 
مقدسي در آيين اعتقادي ايرانيان بوده است. هانگلدين 
معتقد است كه چهار لچک قرارگرفته در چهار حاشيه ی 
فرش را مي توان به تقدس عدد چهار در نظر گرفت كه 

احتماالً عدد رمزي است )هانگلدين، 1375: 81(. 
- طرح هاي جانوري

طرح نگاره هاي حيوانات، از قديمي ترين و اصيل ترين 

3- www://majidakhshabi.com 
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تاكنون  كهن  دوران  از  همواره  ايران  قالي  طرح هاي 
است.  گرفته  قرار  بيجاري  هنرمندان  كاربرد  مورد 
فرش  در  جانوري  اسطوره هاي  از  يكي  شير  تصوير 
از  بز كوهي، اسب و خروس  بوده است. گاو،  بيجار 

ديگر طرح هاي جانوري در فرش بيجار هستند.
و  فصل ها  ستيز  با  كه  است  خورشيد  نماد  شير 
از  و   )292  :1383 )هينلز،  دارد  پيوند  زندگي  نيروي 

نمادهاي فرهنگ و كيش مهراست.
»در اغلب موارد شير نماد شوكت و جالل سلطنت 
و قدرت و عظمت پادشاهان بوده است. نبرد شير با گاو 
شايد معرف اسطوره ی كهن نبرد مهر با گاو و دريدن آن 
و آوردن بركت باشد. كه در اساطير مهري وجود دارد 
و در نقوش بازمانده از آيين ميترا بارها به ارتباط شير با 
سر بريده ی گاو بر مي خوريم. محتمل است كه شير در 
آيين ميترا، مظهر زميني مهر و خورشيد در ميان درندگان 
باشد كه در دين زرتشتي در دوران هاي بعد اين نبرد به 
اهريمن داده شد« )حصوري، 1375: 14-15(. )تصوير 

شماره ی 5(.

)Oriental Rug Review( تصویر 5- تصویر جانوري شیر

- كالغ
كالغ در آيين مهر از مقام ها و مراتب هفت گانه اي است كه 
تشرف يافتگان به آيين مهر بايد آن را طي كنند. همچنين 

)ورثرغن(  بهرام  تجسم هاي  از  جنگي  نر  بز  و  كالغ 
هستند. ورثرغن خداي سلحشوري و نيروي پيروزي در 

مقابل ديوان است ) هينلز، 1383: 83 و 455(.
- خروس

قرباني  خورشيد  براي  كه  است  پرنده اي  خروس 
به  سويي  از  ميانه  آسياي  در  و  ايران  در  و  مي شود 
پيوند  مهر  آيين  با  ديگر  از سويي  و  نيايش  خورشيد 
دارد )هينلز،1383: 330(. در بسياري از سنگ نبشته ها 
فرمان  به  خروس  است.  سروش  نماينده ی  خروس 
سروش هر بامداد بانگ بر مي دارد و مردم را به نيايش 

دعوت مي كند.
- نقوش هندسي و اشيا 

گليم  و  فرش  ويژگي هاي  از  اشياء  و  هندسي  نقوش 
بيجار است. از متداول ترين نقوش هندسي كه در فرش 
اشكال  به  مي توان  است،  رفته  كار  به  بيجار  گليم  و 
ترنجي، آرايه هاي ترنجي چهار يا هشت پر، ستاره ی 
چند  اشكال  و  خورشيد  چرخ  خورشيد،  گردونه ی 

ضلعي، نقوش درهم، و لوزي اشاره كرد.
آيين  در  خورشيد  نمادهاي  از  مشعل  و  داس 
پارسي  مقام  نماد  مهر  آيين  در  داس  است.  مهر 
است.»خورشيد نيايش و اساطير آن به روزگار نوسنگي 
و  خدايان  گياه  عصر  و  نبات  ارزشمندي  به  توجه  و 
اسطوره هاي نيايش مهر متعلق به اواخر عصر مفرغ و 
آغاز عصر آهن است« )هينلز، 1383: 245(. خورشيد 
گاث ها  در  و  است  روشنايي  و  فروغ  ايزد  اوستا  در 
از  ايران پيش  نامبرده شده است. »خورشيد در  از آن 
زرتشت و پيش از پيدايش مهرگرايي از خدايان بزرگ 
است، با پيدايش آيين زرتشت خورشيد يشت به يكي 

از خدايان تبديل مي شود« )هينلز، 1383: 292(.

•  فرش هاي طرح باغي و چهار باغ بيجار 
شناسايي،  در  كه  هستند  تمام نمايي  آيينه ی  باغ  و  فرش 
فرهنگ، تمدن، و تاريخ پر افتخار ايران زمين از جايگاه 
باورهاي  با  ايران  فرش  باغي  برخوردارند. طرح  وااليي 
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هماهنگي  ايراني  باغ هاي  ساختارهاي  و  ايرانيان  آييني 
دارد و يک حقيقت معنوي را بيان مي كند. در كشور ايران 
در دوره ی هخامنشيان، ساسانيان و در دوره ی ايلخانان و 
تيموريان و به ويژه در دوره ی صفويه باغ ها و چهار باغ ها 
»آريايي ها  است.  داشته  وجود  ايران  مختلف  نقاط  در 
معتقد بودند دنيا از چهار قسمت خشكي به وجود آمده 
است و در وسط اين چهار قسمت دريايي وجود دارد بر 
مبناي اين عقيده باغ هاي فراواني احداث شد كه به چهار 
قسمت خشكي تقسيم شده بود و در اين بخش ها اغلب 
اين چهار قسمت  درختان ميوه كشت شده و در وسط 
آب گير يا آب نمايي وجود داشت. اين طرح باغ از زمان 
ساسانيان به صورت نمونه طرح باغ هاي ايراني درآمد و 
نام »چهار باغ« به آن اطالق شد« )روحاني، 1365: 31(. 
با روي كار آمدن سلسله ی صفويان ساخت باغ ها 
ادامه يافته، همزمان در اين دوره قالي هايي با طرح باغ، 
چهارباغ، و گلستان توليد مي شوند. در بيشتر فرش هاي 
مفهوم  زنده  به شيوه اي  دوره ی صفوي  در  بافته شده 
تاريخ  پژوهشگران  از  بسياري  و  است  شده  بيان  باغ 
هنر، ساخت و توليد فرش هاي چهارباغي و گلداني را 
متعلق به غرب ايران مي دانند. با استناد به فرش هايي 
كه در موزه هاي متعدد جهان و كلكسيون هاي شخصي 
خلق  و  توليد  كه  گفت  مي توان  است  مانده  برجاي 
بوده  متداول  ايران  غرب  در  باغي،  چهار  فرش هاي 
قالي هايي  ايران و  باغ ها در غرب  است. وجود چهار 
با طرح و نگاره ی چهارباغ اين نظريه را تأييد مي كند 
با طرح و نگاره ی چهار  كه ممكن است توليد فرش 
شهرهاي  در  شده  ساخته  باغ  هاي  چهار  از  متأثر  باغ 
مختلف غرب ايران مانند بيجار و... در دوره ی صفوي 
يا  و  باغ  طرح  با  شده  بافته  »فرش هاي  است.  بوده 
گلستان و موسوم به قالي هاي شمال غرب ايران داراي 
با  اين طرح اندازي  باغ و گلستان هستند.  طرح چهار 
استفاده از طرح باغ و گلستان با چهارباغ هاي منطقه ی 
مقايسه  قابل  سنندج  و  بيجار  شهرهاي  در  كردستان 
است. چرا كه از دوره ی صفويه به بعد در اين مناطق 

چهار باغ هايي شناسايي شده است )زارعي، 1383: 5(. 
»اين چهارباغ ها در بيجار به نام چهارباغ بيجار گروس، 
در شهر سنندج به نام چهار باغ هاي قديمي خسرو آباد 

شناخته شده اند« )زارعي،1390: 19(. 
تشابهات زياد قالي هاي باغي بافته شده در غرب 
كه  است  نكته  اين  مبين  بيجار  فرش هاي  با  ايران 
تعدادي از اين فرش هاي نفيس، احتماالً در بيجار توليد 
و بافته شده اند. اعتمادالسلطنه نويسنده ی مرات البلدان 
بيجاراشاره  شهر  بزرگ  باغ  چهار  به  خود  دركتاب 
ذكر  به  الزم   .)417  :1370 )اعتمادالسلطنه،  مي كند 
است در قسمت جنوب غربي چهار باغ شهر بيجار باغ 
گلستان قرار داشته كه داراي گلزارها و درختان زيبايي 
به  »توصيف هايي  مي نويسد:  پرهام  دكتر  است.  بوده 
نسبت دقيقي كه در متون كهن از طرح و نقش فرش 
زربفت و گوهرنشان بهارستان-  مشهور به بهار كسري 
شده، گواه آن است كه طراحي بنيادي آن همان طرح 
با  كه  بوده  قالي هاي كردستان  باغ  يا چهار  ايراني  باغ 
جويبارها و آب نماها و حوض ها و فواره ها، خرندها، 

همراه گل ها و گياهان بهاري« )پرهام، 1371، 136(. 
حشمتي رضوي معتقد است كه قالي هاي چهارباغي 
بايد مشابه همان بهار خسرواني باشند. طرح قالي تاريخي 
و جواهرنشان بهارستان يا بهار خسروان شكل يک باغ را 
داشته  با نهرهايي كه باغ را به چهارقسمت تقسيم كرده 

است )حشمتي رضوي، 1387: 140- 144(. 
گونه  اين  كردستان  قالي هاي  مورد  در  حصوري 
از  باقي مانده  شده  بافته  قالي هاي  عمده ی  مي نويسد. 
از آن كه جزو  به بعد، مخصوصًا نوعي  دوره ی صفوي 
به  مي رود  شمار  به  ايران  غربي  شمال  فرش هاي  دسته 
طور مشخص و چهرماني )تيپيک( داراي نقشه ی گلستان 
است. فرش داراي چند )در حدود هفت( حاشيه ی گلدار 
درختي  پرگل،  معموالً  است.  پهن  از جمله حاشيه  ی  و 
با گل و بلبل و متني كه شبكه ی آبياري و چند استخر 
)آبگير( آن را به چند قسمت اساسي )8 ،6 ،4( تمثال آن 
تقسيم كرده و هر قسمت خود داراي شش و گاه چهار 
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قسمت است، به طوري كه تقسيم بندي با مضارب شش 
است.  شده  رعايت  آن  در  قسمت  آن  در   )24 يا   12(
حركت آب در جوي ها با خط هاي موجي و رنگ آبي 
نشان داده مي شود و در جوي ها ماهي ها و پرنده ها وجود 
به  مينوي  باغ  نقش  چگونه  كه  مي شود  مالحظه  دارد. 
روي فرش آمده است. بديهي است كه اين نقشه متحول 
شده و مخصوصًا از قرن دوازدهم هجری )هيجدهم م( 
است«  آمده  پديد  آن  از  متفاوتي  و  جديد  روايت هاي 
)حصوري، 1376: 252(. دكتر پرهام اين فرش را »قالي 

چهار باغ كردستان« مي نامد )پرهام، 1371: 135(.
باغ،  چهار  طرح  با  قالي هايي  بررسي  به  اينجا  در 
كلكسيون هاي  و  دنيا  موزه هاي  در  كه  وگلستان  باغ 
خصوصي افراد وجود دارد مي پردازيم. پژوهشگران و 
كارشناسان هنر بافت فرش، تعدادي از اين فرش ها را 

احتماالً منسوب به بيجار مي دانند.
1- قالي چهارباغ در موزه ی ويكتوريا و آلبرت لندن 
ابعاد 376-267 سانتي متر، بافت قرن هيجدهم ميالدی 

در شمال غرب ايران، طرح ساختاري، تشابه خاص با 
و  سنندج  آباد  خسرو  باغ  چهار  بيجار،  باغ هاي  طرح 
چهار باغ مجموعه ی بيستون در كرمانشاه. نقش درختان 
مي شود  ديده  قالي  اين  نگاره ی  طرح  در  بيد،  و  چنار 
كه با درختان بيجار گروس همخواني دارد. تعدادي از 
كارشناسان هنر فرش، اين فرش را بافت بيجار مي دانند. 
فورد معتقد است كه اين قالي شكل ساده ی قالي بهار 

.)Ford,1989: 146( خسرو است
2- قالي متعلق به موزه ی متروپوليتن كه در آغاز 

قرن هيجدهم بافته شده است. )تصوير شماره ی 6(. 
موزه ی  نوزدهم،  قرن  گلستان  بزرگ  قالي   -3
دوره ی  در  خسرواني  بهار  با  كه  قالي  متروپوليتن، 
ساساني مطابقت دارد و در قرن 17 در غرب بافته شده 
چهارباغ  نقشه ی  با  فراوان  تشابهات  داراي  كه  است 
بيجار دارد. كهن ترين نمونه ی قالي متعلق به كردستان 
)بيجار و ....(، فرشي است كه داراي طرحي با نقشه و 

طرح گلستان است. )تصوير شماره ی 7(.

تصویر 7- قالي بزرگ گلستان قرن 19 موزه ی متروپولیتن )خوانساری، 1383: 51(تصویر 6- فرش چهار باغي قرن 18 موزه ی متروپولیتن )پرهام، 1371: 134(

به موزه  ی كويت  قالي معروف چهارباغي كه   -4
تعلق دارد پوپ بر اين عقيده است كه اين فرش همان 

و  )پوپ  است  پرويز  خسرو  بهارستان  قالي  نقشه ی 
آكرمن، 1387: 1270( )تصوير شماره ی 8( 
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تصویر 8- قالي چهارباغ موزه ی کویت )پوپ و آکرمن، 1387: 1270(

5- مجموعه ی ديگري كه آن را منسوب به كردستان 
و بيجار مي دانند. »مجموعه اي از چند فرش است كه در 
نيمه ی دوم قرن هيجدهم بافته شده است. زيباترين فرش 
اسالمي  هنر  موزه ی  در  كه  است  فرشي  مجموعه  اين 
زمينه ی  با  است  كاملي  فرش  مي شود،  نگهداري  برلين 
آبي رنگ و در آن حوض و ترنج  ها در همه ی قالي هاي 

گلستان حضور دارند« )يزدانجو، 1376: 93(. 
قالي هاي  مجموعه  از  ديگر  نمونه ی  يک  در   -6
ديده  مانند  بته  قوي  چهار  و  ماهي ها  تصوير  نفيس، 

مي شوند كه بر موج ها سوارند. 

• فرش هاي شناسه دار بافت بيجار در دوره  ی قاجار 
تاريخي  ادوار  مهم ترين  از  قاجار  و  دوره هاي صفوي 
قالي بافي در ايران است. در تعدادي از قالي هاي به جا 
دارد،  وجود  نوشته هايي  خط  قاجار  دوره ی  از  مانده 
شماري از اين قالي ها به بيجار تعلق دارند. قالي هاي 
داراي خط نوشته هاي شناسا بافت بيجار در واقع براي 

شناسا و معرفي قالي به كار رفته اند 
قالي هاي شناسه دار بافت بيجار در دوره ی قاجار: 

گروس  نستعليق  شناسه،  گل فرنگ،  بندي  قالي  طرح 
1883م/ 1301ق موزه ی فرش ايران. 

طرح قالي بندي گل فرنگ، شناسه، ]فرمايش سركار 
عليرضاخان سرتيپ عمل گروس )گروسي([، نوع خط 
نستعليق، محل بافت بيجار، گروس، تاريخ بافت 1883م/ 

1301 ق، موزه ی  فرش ايران. )تصوير شماره ی 9(.

ایران  ه.ق، موزه ی فرش  بیجار 1301  بافت  بندي گل فرنگ،  قالي  تصویر 9- 
)حشمتی رضوی، 1387: 270(

رنج  ]بسي  ماهي درهم، شناسه،  بندي  قالي  طرح 
و تعب برده زماهي ... بود شايسته تاالر شاهي[، نوع 
موزه ی  1889م/1307ق،  بيجار  بافت  نستعليق،  خط، 

فرش ايران. )تصوير شماره ی 10(.

تصویر 10- قالي بندي ماهي درهم بافت بیجار 1307 ه.ق، موزه فرش ایران
)https://www.mattcamron.com / rug-education/bijar( 

خاكپاي  ]تقديم  شناسه  اسليمي،  بندي  قالي  طرح 
مهر اعتالي بندگان اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاه 
اسالميان پناه اروحناله الفدا نمود غالم جان نثار حاج 
ق،   1324 گروسي[،  تومان  امير  گروسي  عليرضاخان 
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موزه ی  ق  1906م/1324  بيجار  نستعليق  خط،  نوع 
فرش ايران )تصوير شماره ی 11(. با استناد به قالي هاي 
مانده  جا  به  قالي هاي  ديگر  و  بيجار  بافت  شناسه دار 
بافت بيجار، در دوره ی قاجاريه مي توان به طور قاطع 
اين  در  قالي بافي  قاجاريه  دوره ی  در  كه  نمود  اذعان 

منطقه از شكوفايي خاصي برخور دار بوده است. 

•  نتيجه گيري
بيجار يكي از شهرهاي شمال غرب ايران واقع در 
فرش هاي  از  يكي  بيجار  فرش  است  كردستان  استان 
نفيس ايراني شناخته شده در جهان است. براي تعيين 
پژوهش  و  بررسي  با  منطقه،  اين  در  هنر  اين  قدمت 
ذهني  طرح هاي  اسطوره اي،  نگاره هاي  طرح  روي  بر 
اعتقادي  و  ديني  آيين هاي  از  متأثر  كه  بيجار،  فرش 
فالت ايران و آيين ميترائيسم، مهر پرستي، و... بوده، 
بررسي مجموعه ی  با  نيلوفر، همچنين  و  ماهي  مانند، 
بيجار  و  ايران  كردستان  باغي  و  فرش هاي چهارباغي 
متعلق به دوره ی صفويه و فرش هاي بافت بيجار، به 
جامانده از دوره ی قاجار مي توان اين گونه بيان نمود:

اين هنر داراي قدمتي بسيار كهن مي باشد كه در 
طول تاريخ تكامل پيداكرده است. نقطه ی آغازين اين 
هنر نزد مردمان اين منطقه احتماالً به هزاره ی اول پيش 
از ميالد مي رسد. طرح نگاره هايي مانند: ماهي و گرفت 
و گير، ريز نقش ها و... از اصيل ترين نقش هاي ايراني 
متأثر از آيين هاي اعتقادي پيش از ميالد، از دوران كهن 
تا كنون زينتگر، هنر هنرمندان بيجار گروس بوده است.

كاربرد واژه هايي مانند ماهي بيجار، گل فرنگ بيجار، 
مستوفي بيجار، شاه عباسي بيجار، و... در دايرة المعارف 
هنر فرش ايران حاكي از اصالت اين هنر در بيجار است.
ساسانيان،  سلجوقيان،  دوره ی  در  فرش بافي  هنر 

تيموريان، ايلخانان و.. در بيجار متداول بوده است.
از  ديگري  مرحله ی  وارد  صفويان  دوره ی  در 
ارزشمند  و  نفيس  فرش هاي  و  است  شده  شكوفايي 
باغي و چهارباغي توليد شده است. استفاده ی رنگ آبي، 
الكي، الكي قرمز، فيروزه اي، سرمه اي، كرم، در فرش 
با  هنرمندان صفوي  و  نقاشان  همكاري  يادآور  بيجار 
اساتيد فرش باف است كه در فرش بيجار، نمايان شده 
بيجار )گروس( در عصر  مبين رونق فرش بافي در  و 
فرش بافي  رونق  يادآور  ترك باف  گره  است.  صفوي 
همچنين  و  است  سلجوقيان  دوره ی  از  منطقه  دراين 
تشابهات فراوان بافت فرش بيجار در سده هاي گذشته 
دوره ی  فرش هاي  بافت  با  پرزدار[  و  بلند  ]گره هاي 
ساساني و استفاده از نمادهاي متأثر از آيين مانويت در 
فرش بيجار حاكي از قدمت اين هنر كهن و ترويج آن 

در دوره ی ساساني در اين خطه دارد.
گسترده  طور  به  منطقه  اين  در  قاجار  دوره ی  در 
هنرمندان  توسط  و  بوده  رايج  نفيس  فرش هاي  بافت 
در  است.  گرفته  قرار  به بافی  مورد  ايران  مناطق  ديگر 
نوآوري  از  ديگري  مرحله ی  وارد  آغاز جنگ جهاني 
شده است و آن را در اروپا و دنيا مطرح ساخته است 
و در دوره ی پهلوي به صورت هنري جاودانه در دنيا 

مطرح شده است.
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Recognition and Study of Carpet Weaving in Bijar Garous

Hoda Jafari
 Master of Histoy of Iran in Islamic Period,
f.jafari443@yahoo.com

Abstract 
Bijar Rug (Iron Rug) or Garous Rug is one of the most famous Iranian rugs in the world. Its world-
wide reputation raises the question that to which historical period, does this artwork of Bijar belong? 
In the present study, to answer this question, the researcher has endeavored to investigate the posi-
tion of mythical images and patterns in Bijar rug art, and then the mentioned images and concepts 
were studied in rugs with Kurdistan Baghi and Charbagh Patterns; finally, codified rugs and carpets 
woven in Bijar were taken into consideration. The purpose of the present study was to estimate how 
old rug-weaving art in Garous Province is. The methodology of the research consisted of interviews, 
studying books, journals, and articles, and visiting the museums in order to investigate the images 
of Bijar Baghi, Charbagh and codified rugs. According to the researcher’s investigations, it can be 
stated that mythical images drawn on Bijar rug are influenced by the western civilizations of Iran 
Plateau appearing in the form of mythical symbols such as animals and plants; thus this rug-weaving 
art dates back to millenniums B.C. Also the existence of rugs woven in Safavieh, Qajar, and Pahlavi 
periods is the indication of prevalence and fame of this art in Iran and all over the world.

Keyword: Carpet Weaving, History, Bijar, Art, Historical Era
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