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9 چکيده

دستباف های اصيل جامعه ایرانی مشخص كنندة هویت 

و فرهنگ غنی كش��ورمان هس��تند. بافندگان روستایی 

به واس��طه نقوش اصيل و بدیع، عش��ق و ایمان را در 

تار و پود دس��تباف های خود به اسارت گرفته اند. قالی 

بيدگن��ه به عن��وان جلوه ای از فرهن��گ و هنر غنی این 

مرز و بوم، سال هاس��ت كه مورد بی مهری قرار گرفته 

و به دست فراموشی سپرده شده است. عليرغم وجود 

س��ابقه بس��يار دیرین قالی بافی در این روستا، تاكنون 

تحقيق و پژوهش جامعی در زمينه شناسایی و معرفی 

دس��تبافت های این منطقه صورت نگرفته لذا به منظور 

احياء و جان بخش��ی دوباره به این هنر ضروری است 

ب��ا نگاهی دقيق تر ب��ه عناصر مؤثر در ش��كل پذیری 

آن، ظرفيت ه��ای بالق��وه موجود را غنا بخش��يده و با 

بررسی عوامل آسيب رس��ان در جهت رشد و اعتالی 

آن كوش��يد. در گام نخس��ت، مطالعات كتابخانه ای و 

جستجو در پایگاه های اینترنتی نشان داد كه تاكنون در 

این خصوص بجز چند پژوهش جانبی، تحقيق دیگری 

انجام نگرفته است. در گام بعدی با مطالعات ميدانی و 

نمونه گيری از فرش های بومی منطقه و آسيب شناس��ی 

آنها، راهكارها و روش هایی جهت ارتقاء و باز آفرینی 

قالی این منطقه ارائه گردید.

واژه های کليدی: قالی بیدگنه، نقوش، آسیب شناسی

بيدگــنه و نقوش از یــاد رفته

فرزانه خمـسه
دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسالمی، دانشگاه تربيت مدرس

مرجـان صلواتی
عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری، کارشناس ارشد ارتباط تصویری
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1. مقدمه 

قالی دس��تباف ایرانی ب��دون تردید آمي��زه ای از هنر، 

خالقيت و تالش بافنده آن بوده و نش��انه ای اس��ت از 

غنای فرهنگ ملی كشورمان و دارای خرده فرهنگ های 

بی ش��ماری اس��ت كه امروزه بعضی از آنه��ا یا زوال 

یافته اند و یا رو به نابودی هستند. قالی بيدگنه از جمله 

آنهاست.

     قالی بيدگنه كه در طول ساليان متمادی ارزش های 

نمادین فرهنگی غن��ی و دیرین را در خود جای داده، 

دیر زمانی اس��ت به دست فراموشی سپرده شده است. 

قال��ی این منطقه مانند بس��ياری از هنرهای این مرز و 

بوم، ریشه در سنت و فرهنگ كهن ایرانيان دارد. چنين 

ميراثی نس��ل به نسل و سينه به سينه تا به امروز حفظ 

ش��ده، اما امروز كه در دستان ماست دچار آسيب هایی 

گردیده است؛ لذا ضروری است به جهت احيا و ارتقاء 

این هنر فراموش شده، پژوهش جامع و كاملی در این 

خصوص صورت گيرد.

     در ای��ن مختصر با بررس��ی تاریخ��ی و فنی قالی 

بيدگنه، شناس��ایی عوامل آسيب رسان و بحث پيرامون 

عل��ل بروز چنين مش��كالتی به ارائ��ه راهكارهایی به 

منظور بهبود و باز آفرینی قالی این روستا پرداخته شده 

تا زمينه س��از اقدامات اساسی جهت رونق مجدد قالی 

بيدگنه به دست مسئوالن و مردم باشد.

     پژوه��ش حاضر از نوع تاریخی و روش بررس��ی 

آن توصيفی و تحليلی است. بر اساس این روش، ابتدا 

تاریخچه مختصری از استان زنجان و روستای بيدگنه 

ش��رح داده شده و س��پس ویژگی های فنی و ظاهری 

قالی این منطقه مورد بررس��ی ق��رار گرفته و در پایان 

عوامل آسيب رس��ان تش��ریح و راهكارهایی برای رفع 

این نارس��ایی ها پيش��نهاد گردیده اس��ت. باشد تا در 

این گام كوچك علمی، س��ایر پژوهشگران و محققين 

هنرمند با انگيزه ای واالتر با تحقيقات و تأليفات ش��ان 

گام های استواری را به منظور پویایی و شكوفایی هنر 

قالی بيدگنه و به ویژه افزایش خالقيت هنری در طرح 

و نقشه بردارند.

2. سابقه تاریخی شهر زنجان

طبق مدارك آش��وری، منطقه زنجان در قرن 9 پيش از 

ميالد، آندیا نام داشته و به احتمال ضعيف اقوام مستقر 

در آن ب��ا اقوام لولوبيان و گوتيان مس��تقر در زاگرس 

مرتبط بوده اند. این شهرستان در حوزه استحفاظی ماد 

)آتروپاتن( واقع ش��ده و در این دوره یعنی قرن هفت 

قبل از ميالد، مادای نام داشته است. امروزه نيز روستایی 

با عنوان ماد آباد، با داش��تن آثاری از هزاره اول قبل از 

ميالد رونق منطقه ای را در این دوره تاریخی گوش��زد 

می كند. از سرنوش��ت منطقه زنجان در قرن هفت قبل 

از ميالد تا اواخر هزاره اول قبل از ميالد یعنی در تمام 

دوران حكومت هخامنشيان اطالعات زیادی در دست 

نيست )پرچگانی، 1384، 71-70(.

     در كت��اب نزهه القلوب نوش��ته حمداهلل مس��توفی 

كه به س��ال 750 هجری قمری نگاش��ته ش��ده درباره 

زنج��ان چني��ن نقل گردیده اس��ت: »زنج��ان از اقليم 
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چهارم اس��ت، طولش از جزای��ر خالدات )فم( عرض 

از خط اس��توا )لول(، اردش��ير بابكان ساخت و شهين 

خوان��د«. در فرهنگ نامه مرحوم دهخدا در ذیل كلمه 

ش��هين چنين تقریر یافته: »شهين نام شهر زنگان است 

و معرب آن زنجان اس��ت ش��هری بود بزرگ در ميان 

ری و آذربایج��ان و وجه تس��ميه آن مخفف زندگان 

یعنی اهل كتاب زند اس��ت و زندیگان، زندگان ش��ده 

اس��ت و دال آن حذف گردیده است« )دهخدا، 1373، 

12898(. به طور حتم شهر در دوران ساسانی، زندیگان 

نام داش��ته كه به علت كثرت استعمال تخفيف یافته و 

در دوران اس��تيالی اس��الم، زندگان نام گرفته است و 

چون در زبان عربی حرف »گ« به »ج« تبدیل می گردد 

بنابرای��ن كلمه زنگان به »زنجان« تبدیل ش��ده اس��ت 

)ثبوتی، 1377، 25-24(.

     منطقه زنجان در دوران اس��المی ش��اهد تحوالت 

اساس��ی بوده اس��ت. مدارك باستان شناس��ی و متون 

تاریخی موجود، از رونق تاریخی این منطقه در سده های 

ميانی اسالم حكایت دارد. به ویژه در سده های پنجم تا 

هش��تم هجری قمری در دوران حكومت سلجوقيان و 

ایلخانان در حد ش��كوفایی و دارای رونق چشمگيری 

بوده اس��ت. در قرن نهم، با حمل��ه تيمور لنگ منطقه 

زنجان به كل��ی نابود و عالیم آبادانی از آن محو و در 

دوران صفوی��ه اعتال و رونق نس��بی ب��ه منطقه زنجان 

باز می گردد. این اس��تان به دليل اهميت ارتباطی خود 

در دوره قاجاری��ه رونق خود را حفظ و هم اكنون نيز 

یكی از مناطق با اهميت ایران اس��ت كه نقش مهمی را 

در عرصه ه��ای مختلف ایفا كرده و روز به روز هم در 

جهت آبادانی و رونق بيش��تر آن تالش های بيش��تری 

صورت می گيرد )پرچگانی،1384، 173-172(.

3. اقليم جغرافيایی و طبيعی شهر زنجان 

استان زنجان كه آنرا فالت زنجان نيز می نامند در ناحيه 

مركزی شمال غربی ایران واقع شده است. این استان از 

ش��مال و شمال غرب به استان های اردبيل و آذربایجان 

ش��رقی، از شمال شرق و ش��رق به استان های گيالن و 

قزوین، از جنوب به اس��تان هم��دان، از جنوب غربی 

و غ��رب به اس��تان های كردس��تان و آذربایجان غربی 

محدود است و از جمله استان هایی است كه به تنهایی 

با 7 اس��تان كشور همسایه و همجوار است. بر اساس 

آخرین تقس��يمات كش��وری، اس��تان زنجان دارای 7 

شهرس��تان )ابهر، ایجرود، خدابن��ده، خرم دره، زنجان، 

طارم و ماه نش��ان(، 14 شهر، 15 بخش، 46 دهستان و 

1208 آبادی است )زنده دل، 1379، 12(.

3. 1. سابقه تاریخی و جغرافيایی ایجرود

از پيش��ينه تاریخی این منطقه اطالع چندانی در دست 

نيست ولی از روی قدمت آثاری كه با دیرینگی مربوط 

به هزاره هفتم تا اوایل هزاره سوم قبل از ميالد در این 

منطقه به دست آمده اند می توان حدس زد كه این ناحيه 

از قدمتی طوالنی برخوردار است. زیستگاه های منطقه 

ایجرود در هزاره س��وم و دوم پيش از ميالد در هشت 

كانون باس��تانی و تداوم حيات آنه��ا تا هزاره اول قبل 
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از مي��الد، حكایت از ش��كوفایی و تداوم تمدن فالت 

مركزی ای��ران در این ناحي��ه دارد )پرچگانی، 1384، 

.)145

     شهرس��تان ایج��رود ب��ه مركزیت ش��هر زرین آباد 

یكی از شهرس��تان های باختری اس��تان زنجان اس��ت 

ك��ه از چهار دهس��تان به نام های ایج��رود باال، گالبر، 

س��عيد آباد و ایجرود پایين تشكيل شده است. هر یك 

از دهستان ها شامل روستاهای متعددی بوده كه از این 

مي��ان به روس��تای بيدگنه واقع در دهس��تان گالبر، با 

پيشينه ای طوالنی در قالی بافی، پرداخته خواهد شد.

4. روستای بيدگنه )بيد کنه(

روس��تای بيدگنه در بخش ایجرود، در دهستان گالبر 

و حدود 50 كيلومتری زنجان واقع گردیده است. این 

روستا با مساحت تقریبی 80 هكتار در طول جغرافيایی 

48/12 و عرض جغرافيایی 36/30 قرار گرفته و ارتفاع 

متوسط آن از سطح دریا 1750 متر است. نام روستای 

بيدگن��ه برگرفته از دو كلمه بيد )حش��ره بيد( و گينه 

)درد ب��ه زبان تركی( اس��ت. علت این نام گذاری - بر 

اس��اس باور ساكنان آن- درد ناشی از نيش حشره بيد 

است كه در این منطقه به وفور یافت شده و روستایيان 

تيز بي��ن به خوب��ی آن را حس می كرده اند. این روس��تا 

دارای 269 خانوار بوده و جمعيتی بالغ بر 1040 نفر از 

نژاد و قوم افشار )اوشار(]1[ را شامل می شود. گویش 

محلی ساكنين روستای بيدگنه، تركی است كه به حرفه 

كشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش زنبور عسل و 

فرشبافی مشغولند )تصویر 1(.

5. فرش زنجان

درباره تاریخچه فرش بافی )قالی بافی( در استان زنجان 

اطالعات زیادی در دست نيست. حتی در كتاب هایی 

مثل تاریخ صنایع ایران، راهنمای صنایع اسالمی، سفرنامه 

ابن حوقل و سفرنامه ش��اردن كه بسيار قدیمی و معتبر 
و مرجع به ش��مار می روند، درباره قالی و قالی بافی در 

زنجان صحبتی نشده است.

     سيس��يل ادواردز در كت��اب قالی ایران )1948( در 

تصویر 1- نمایی از روستای بيدگنه )مأخذ: نگارندگان(
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 تصویر 2- نمونه ای از قالی های زنجان
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بخش مربوط به »قاليچه هایی معروف به قاليچه زنجان« 

چني��ن توضيح می دهد: »قاليچه ه��ای زنجان برخالف 

آنچ��ه از نامش��ان برمی آید در خود ش��هر زنجان تهيه 

نمی ش��وند بلكه در 20 روستا كه یكی بعد از دیگری 

در دره حاصلخيز در مغرب جاده قزوین- زنجان واقع 

شده اند، بافته می شوند كه در مقایسه با قاليچه هایی كه 

در دیگر روستاهای ایران بافته می شوند زیبایی چندانی 

ندارند. چه معموالً بافت آنها درشت و زمخت و طرح 

آنها بس��يار عادی و مبتذل اس��ت. رنگ قرمزی كه در 

این بافته ها به كار ميرود نيز رنگ آنيلينی است. از لحاظ 

تجاری تنها یك امتياز دارند و آن هم ارزانی آن هاست. 

مي��زان این فرآورده ها كه زمان��ی 3000 تا 5000 تخته 

در سال برآورد شده بود، اكنون قابل مالحظه نيست.« 

)ادواردز، 1368، 81( )تصاویر 2 و 3(.

     روش ه��ای باف��ت در زنجان با توج��ه به یگانگی 

زبان و فرهنگ و ریش��ه های قومی ساكنان این مناطق 

ش��باهت های ف��راوان و تردید ناپذی��ری ب��ا بافته های 

آذربایج��ان دارند. به طور كل��ی در این منطقه فرش را 

در س��ه نوع مختلف بافته و به ب��ازار عرضه می دارند: 

نوع اول قاليچه ها و كناره های یك پوده و ضخيم بافت، 

نوع دوم فرش های دو پوده با بافت ظریف كه در ناحيه 

افش��اریه آنها را با پيروی از طرح ها و رنگ های بيجار 

می بافند و در بازار به مراتب ارزانتر از فرش های بيجار 

داد و ستد می ش��وند و باالخره فرش هایی كه با تقليد 

تصویر 3- بخشی از قالی تصویر 2
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تصویر 4- نمونه ای از فرش زنجان با طرح ماهی درهم
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از نقش��ه فرش های همدان بافته می ش��وند. فرش های 

قدیمی بافته شده در این منطقه دارای رنگ های جالبی 

هس��تند كه در ميان آنها، آبی روش��ن، كالسيك قرمز، 

بژ، قه��وه ای، نارنجی كمرنگ و همچنين رنگ س��ياه 

- ك��ه كاربرد آن كمت��ر در فرش ه��ای ایرانی متداول 

اس��ت - به چش��م می خورد. اندازه مطلوب بافته های 

زنجانی به طور معمول دو زرعی و همچنين كناره است 

)نصيری، 1382، 78(.

     دكت��ر علی حصوری، از جمل��ه محققان در زمينه 

فرش ایران، معتقد است زنجان فرش نادری داشته كه 

در خود ش��هر بافته می شده و نام آن »بهشت و جهنم« 

بوده اس��ت. نقش��ه این فرش بس��يار زیبا و جذاب و 

دارای رنگبندی ساده ولی گيرایی است. وی همچنين 

یكی از نقش��ه های زیبای زنجان را ماهی درهم لچك 

ترنجی می داند كه تقریبًا بدون استثنا در اطراف زنجان 

به شكل های زیبا و اصيل بافته شده و یكی از زیباترین 

آنها متعلق به هندی كندی واقع در طارم بوده اس��ت. 

)حصوری، 1379، 8( )تصویر 4(.

     با توجه به مطالب فوق الذكر می توان گفت صنعت 

قالی باف��ی در این منطقه س��ابقه دیرینه ای دارد و اقوام 

مهاجر و سكنی گزین در شهر و روستا، این هنر را پيشه 

خود كرده اند. اشتراكات فرهنگی و تبادالت اقتصادی 

با اس��تان های مجاور تأثير فراوانی بر نوع كيفيت توليد 

فرش نهاده اس��ت. مناطق و حوزه های اصيل قالی بافی 

در زنج��ان ك��ه برخ��ی از آن مكان ها ش��هره جهانی 

دارند، روس��تا های قلتوق و بيدگن��ه از توابع ایجرود، 

اورت��ا قمش، هجرود، واالیر و ش��هر گرماب از توابع 

شهرستان قيدار )خدابنده( هستند. 

تصویر 5- قاليچه بيدگنه با طرح حاج اورنگی
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6. فرش بيدگنه

یك��ی از مرغوب تری��ن نوع فرش های اس��تان زنجان 

مربوط ب��ه محلی به نام »بيدگنه« اس��ت. این فرش ها 

با دقت تمام بافته ش��ده، جنبة صادراتی داش��ته و در 

كشور آلمان از ش��هرت خاصی برخوردار بوده است. 

رج شمار های رایج در این فرش ها بين 20 الی 30 رج 

بوده و انواع مرغوب تر را با رج 40 می بافتند و تار آنها 

از نخ های 9 الی نازك و مقاوم تشكيل شده بود. رنگ 

پشم كه عمومًا بافندگان خود آن را رنگرزی می كردند، 

از ثبوت قابل توجهی برخوردار بوده است. این صنعت 

عمومًا به زنان اختصاص داشته و هر فرش درجه یك 

3×2 متری در طول ش��ش ماه با دو نفر بافنده به اتمام 

می رس��يده اس��ت. نقوش قدیمی این منطقه دو طرح 

معروف ح��اج اورنگی )واگيره ای كه حاجی س��اخته 

اس��ت( و دیگری نقش چه��ار گات یا همان چهار قطع 

است )تصاویر 5 تا 9(

6 . 1. ویژگی های فنی بافت فرش بيدگنه

در ای��ن منطقه گره تركی متداول  نوع گره: 	 

اس��ت. در گذش��ته این فرم گره را با دست 

بافته و با كارد می بریدند و استفاده از قالب 

بعد ها مرسوم گردید. 

قدیمی  نمونه ه��ای  رج ش��مار  رج ش��مار: 	 

قالی بيدگن��ه بين 20 و حداكث��ر 40 رج و 

درشت بافت بودند. در حال حاضر قالی های 

موجود با رج شماری بين 50 تا 60 رج بافته 

می شوند.

كليه قالی های بيدگنه به طور  ش��یرازه بافی: 	 

تصاویر 6 و 7- لچك و ترنج در قاليچه بيدگنه با طرح حاج اورنگی
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همزمان با بافت، شيرازه می شوند.

در گذشته، پرداخت فرش را  نحوه پرداخت: 	 

بافندگان انجام می دادند، در حالی كه امروزه 

ای��ن امر پس از اتمام فرش و با اس��تفاده از 

دستگاه پرداخت قالی صورت می گيرد.

اكثر خانه های این روستا به دالیل  نوع دار: 	 

نامعلوم، س��قفی بلند دارند كه این امر منجر 

به استفاده از دارهای ثابت سقفی در گذشته 

می ش��ده اس��ت. هم اكنون ني��ز از دارهای 

عم��ودی و ثابت اس��تفاده می گردد )تصویر 

.)10

در حال حاض��ر قالی های  نوع چله کش��ی: 	 

روس��تای بيدگنه به روش فارسی چله كشی 

می شوند. 

قالی های بافته شده در این منطقه  گلیم بافی: 	 

به شيوه فارسی، گليم بافی می شوند.

قالی های بيدگن��ه همگی دو پود  پود کش��ی: 	 

اس��ت و در گذشته اكثراً به صورت دو چين 

یك پود بافته می شده است. ضمنًا در بيشتر 

موارد جهت پود كش��ی از دس��ت اس��تفاده 

می شود و به كار بردن سيخ مرسوم نيست.

ابزار مورد استفاده: قالب، دفه )تصاویر 11	  

و 12(. تصویر 11 دفه )ش��انه ای( را نش��ان 

می دهد كه س��ابقًا در روستای بيدگنه از آن 

استفاده می شده است. الزم به ذكر است این 

نوع دفه بيشتر در روستای قلتوق رایج بوده 

است. اما امروزه از دفه )شانه( )تصویر 12( 

در بافت قالی استفاده می گردد. 

6 . 2. ویژگی های ظاهری فرش بيدگنه

- رنگ و رنگرزی

در گذشته با شناخت گياهان و استفاده از آنها در صنعت 

رنگ��رزی و رنگ آميزی، انواع رنگ های زیبای موجود 

را تهيه می كردند از قبيل: رنگ های س��بز، س��رمه ای، 

سياه، طوس��ی تيره و طوسی روش��ن، زرد، گردویی، 

قه��وه ای، آبی نيل��ی، حنایی، كرم، الك��ی، صورتی و 

تصویر 9- بخشی از قاليچه بيدگنه با طرح چهار  گات )چهار  قطع(تصویر 8- واگيره ای از قاليچه بيدگنه با طرح چهار  گات )چهار  قطع( 
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پيازی، قرمز، یش��می و... این رنگ ها از گياهانی نظير 

روناس، حنا، جاشير، پوست گردو، پوست انار، پوست 

پياز و گياهان دارای رنگدانه های گياهی دیگر به دست 

می آمد )خالقی مقدم، 1380، 262(.

     رنگ��رزان، الي��اف پش��می را در كوپ ه��ا )خم( با 

محل��ول رنگ های گياه��ی و دادن ح��رارت )در مدت 

زمان خاص ه��ر رنگ( رنگ می كردن��د. در زمان های 

بس��يار دور، كوپ های حاوی مواد رنگزا را در معرض 

آفتاب قرار داده و س��پس پش��م خام )نریسيده( را به آن 

اضافه می كردن��د. پس از طی 20 الی 30 روز این الياف 

خود به خود رنگ می گرفتند. علت اس��تفاده از پشم خام 

)نریسيده( رنگ پذیری یكدست آن بوده تا از ابرش شدن 

خامه فرش جلوگيری شود. برای تثبيت رنگ های گياهی 

مزب��ور از آمونياك موج��ود در ادرار گاو و یا از محلول 

پودر اس��تخوان و آهك كه دارای كلس��يم بود اس��تفاده 

می كردند و یا الياف پشمی رنگ شده را در محلول دوغ 

قرار می دادند. امروزه به كار گيری رنگ های شيميایی در 

رنگرزی الياف متداول است كه به علت نبود كارگاه های 

رنگرزی در ش��هر زنجان، بافندگان از كالف های رنگ 

ش��ده از مرین��وس چين )ك��ه در ش��هر های مجاور و 

به خصوص تبریز تهيه می گردد( استفاده می نمایند.

- مواد اولیه

الف( پش��م: پشم مورد اس��تفاده در این منطقه از نژاد 

گوس��فندان افشاری بوده كه بيش��ترین پراكنش آن در 

زنجان است. قوچ و ميش افشاری از بهترین نژادهای 

گوسفند اس��ت كه برای زندگی ایل افشاری با منطقه 

تصویر12- دفه )شانه( امروزیتصویر 10- دار عمودی و ثابت 

تصویر 11- دفه )شانه( مورد استفاده در گذشته
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كوهستانی و شرایط آب و هوایی سردسير استان زنجان 

سازگار بوده و بيشترین فراوانی این نژاد گوسفندی در 

انگوران و ماه نشان به چشم می خورد. از مشخصه های 

گوسفند افشاری، پشم زیاد آن است به طوری كه دنبه 

و دنبالچه این حيوان هم غالبًا پوش��يده از پش��م است 

)همان، 295(. رنگ غالب این نژاد گوسفندی، قهوه ای 

متمایل به قرمز بدون لكه اس��ت ام��ا طيف رنگ ها با 

دامنه تغييرات رنگ های پش��م آن طوری اس��ت كه از 

رنگ قهوه ای روش��ن ت��ا قهوه ای متمایل به س��ياه در 

جمعيت های این نژاد گوسفندی دیده می شود )همان، 

297(. پش��م هایی ك��ه در فصل بهار چيده می ش��وند 

به لح��اظ لطافت و نرمی از كيفيت بهتری نس��بت به 

پشم های پایيزی برخوردارند و لذا برای بافت قالی از 

پشم چين بهاره استفاده می شود. 

ب( پنب��ه: الي��اف پنبه ای به عنوان ت��ار و پود در اكثر 

فرش های بيدگنه مورد استفاده قرار می گيرند. به علت 

استحكام بيشتر و خاصيت كشش كمتر آنها در مقایسه 

با الياف پشمی، برای تار و پود قالی مناسب ترند.

- ابع��اد قال��ی: اكثر تولي��دات این منطقه به واس��طه 

زود بازدهی و خانگی بودن آن، كوچك پارچه بوده و در 

قطع قاليچه های دو زرع، زرع و نيم و در مواردی زرع 

و چارك بافته می ش��ده اس��ت كه در حال حاضر ابعاد 

قالی در این روس��تا اغلب 6 متری است. نسبت اندازه 

حاش��يه باریك به پهن و نس��بت اندازه عرض حاشيه 

به عرض زمينه فرش از اندازه های اس��تاندارد موجود 

تبعيت نكرده و در برخی نمونه ها بزرگتر از حد معمول 

و در بعضی موارد كوچكتر از اندازه استاندارد است.

- طرح و نقش: نقوش قالی های روس��تای بيدگنه دو 

طرح معروف ح��اج اورنگی )2( و چهار گات )چهار 

قطع( است كه دیگر بافته نمی شود و حتی واگيره های 

)یك چهارم كل طرح فرش( این دو طرح اصيل را نيز 

به تجار فروخته اند و اش��تياقی ب��ه ادامه بافت این دو 

نقش ندارند. در ح��ال حاضر در این منطقه طرح های 

ریز ماهی و ماهی درهم بافته می شود. این روستا جزو 

بهترین مناطقی اس��ت كه توليدات آن از كيفيت باالیی 

برخوردار اس��ت و گاهی اوقات نقش ماهی بافته شده 

در این منطقه را به عنوان فرش بيجار )به دليل معروفيت 

بيشتر( در نمایشگاه های داخلی نيز می فروشند. دالیل 

این تغيير طرح در ادامه شرح داده خواهد شد.

     قال��ی بيدگن��ه همانن��د قالی دیگر مناط��ق، دارای 

موتيف های مختلفی است. این موتيف ها و نقشمایه ها 

از عوامل��ی چ��ون فرهن��گ و محيط زندگی نش��أت 

می گيرند. این نقشمایه ها گاهی نزدیك به واقعيت بوده 

و گاهی ب��ا فاصله گرفتن از ش��كل طبيعی، به تجربه 

گرایش می یابند. در بعضی موارد این اش��كال، ش��كل 

نمادین به خود گرفته و دارای معانی ضمنی می ش��وند 

ك��ه در نتيجه از جایگاه وی��ژه ای در فرهنگ و محيط 

زندگی بافندگان برخوردار هس��تند. در تصاویر 13 تا 

19، تع��دادی از نقش��مایه های )موتيف ها( موجود در 

ای��ن گونه فرش آمده اس��ت. همچنين در جدول 1 و  

2برخی از نمادهای به كار رفته در فرش حاج اورنگی 

و چهارگات مورد بررسی قرار گرفته است. 
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 تصویر 14- عنوان طرح: طوقتصویر 13- عنوان طرح: حوض

تصویر 16- عنوان طرح: ال )دست(تصویر 15- عنوان طرح: توسباغا  

تصویر 18- عنوان طرح: گل سيب )آلما گل(تصویر 17- عنوان طرح: گيالس  

تصویر 19- عنوان طرح: كشكول )تبرزینی(
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جدول 1: برخی از نقوش موجود در فرش حاج اورنگی

شکل نقشنمادنام نقش

الك پشت
)توسباغا(

نماد گذر عمر، زمان و آهس��تگی اس��ت. در ای��ن نقش كه برای 
تزئين حاش��يه بزرگ به كار می رود، ش��اخه هایی از چهار سوی آن 
به ش��اخه های گل و برگ می پيوندد و به دليل شباهت آن به الك 

سنگ پشت، طرح الك پشتی ناميده می شود.

سيب
)آلما(

سيب نماد معرفت، شناخت نيك و بد و گاهی نشان درخت زندگی 
است. نشانی كه در صورت وحدت آفرین بودن با جاودانگی مقایسه 

شده و در صورتی كه تفاوت آفرین باشد باعث هبوط می گردد.
سيب همچنين نماد باروری، عطر و طعم كلمه اهلل، نو كردن و تازگی 
دائمی است. در این منطقه سيبی بنام قره یارپاخ )برگ سياه( وجود 
دارد كه ماندگاری بس��يار طوالنی دارد. گم��ان می رود به كارگيری 

نقش سيب در فرش حاج اورنگی از این امر ناشی شده باشد.

ای��ن ابزار نام ميله ای اس��ت كه از طریق آن ن��ان را از تنور بيرون اَرسين
می آورند و نش��انی اس��ت از بهره گيری وس��ایل زندگی در نقش 

فرش.

این گل كه نماد یك خدای آفریننده است از آنجا كه در سپيده دم لوتوس
باز و در هنگام غروب بس��ته می شود به خورشيد شباهت دارد كه 

خود منبع الهی حيات است.

پرچم
)بایراخ(

پرچم كه نشان اعالن جنگ است، نمادی است به نشانه فرماندهی، 
اتحاد، ریاست، افتخار و برتری.

شانه وسيله ارتباطی با قدرت مافوق طبيعت است كه با آن همذات می شود. شانه
دندانه های شانه، نشانه شعاع های نور آسمانی است كه از تارك سر، در انسان 

نفوذ می كند. شانه حامی مقدس پشم بافان و نماد نزول باران است.

قوطی
)گوتی(

قوطی نماد زنانه ای اس��ت كه به عنوان تمثيل ناخود آگاه و جسمی 
مادرانه تعبير شده و همواره حاوی رمز و راز است. جعبه آنچه را 
كه گرانبهاست از جهان جدا كرده و از آن حمایت می كند. ارزش 

نمادین جعبه فقط به خاطر محتوای آن است.

ماهی نماد ب��اروری، تكوین، تجدید و حفظ حيات، عنصر آبی و ماهی
نيروی آب هاست كه منشأ و محافظ حيات است. همچنين از آن به 

نشانه آزادی و مظهر اميد به رستاخيز نيز تعبير می شود.

دست
)اَل(

دست بيانگر مفاهيم فعاليت و در عين حال نشانگر قدرت، استيال، 
تملك یا تأكيد بر قدرت است و در پاره ای موارد نماد عمل ممتاز 

انجام دادن است.
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پرنده
)قوش(

پرنده نماد دوس��تی و عش��ق خداوند نس��بت به انسان هاست. در 
قرآن، پرنده اغلب مترادف با سرنوش��ت و نشانه جاودانگی است. 

ارواح شهدا به شكل پرنده ای سبز به بهشت پرواز می كنند.

آفتابگردان
)گونه باخان(

نام این گل خصوصيت خورش��يد گونه اش را نمایان می سازد. این 
نماد تنها نشانه سو گيری و شرق گرایی نبوده بلكه حتی گلبرگ های 
ش��عاع دارش بی ارتباط به شكل خورشيد نيست و همچنين به دليل 
رنگ تغيي��ر یابن��ده اش خصوصياتی چون آفتاب پرس��ت به خود 

می گيرد.

جدول 2: برخی از نقوش موجود در فرش چهار گات یا چهار قطع

شکل نقشنمادنام نقش

این پرنده مظهر تفكر و نيروی مافوق طبيعت است. گنجشك به واسطه گنجشك
جثه كوچك و جهش سریع آن، نماد حركت، پویایی و سرعت عمل در 

انجام اعمال خير نيز محسوب می شود.

گلدان

این نقش كه یكی از انواع نمادهای دربرگيرنده می باشد مظهر مادر 
كبير و در مفهوم حفاظت و پناه دهی ش��یء ارزشمند و زینت بخشی 

است كه درون آن وجود دارد.

قندان

قندان نيز یكی دیگر از انواع نمادهای دربرگيرنده اس��ت. به واسطه 
حفاظ��ت و نگهداری یك��ی از انواع خوراكی های ش��يرین، نماد 

روزی رسانی و زهدان است. 

درخت زندگی
)آقاج(

درخت به دليل تغيير دائمی خود، نماد زندگی است و با عروجش 
به سوی آسمان مظهر قائميت است. درخت زندگی چون ریشه اش 
در زمين فرو رفته و شاخه اش به باال می رود به عنوان نماد ارتباطی 
ميان زمين و آسمان ش��ناخته شده است. درخت زندگی در تفكر 

ایرانی مظهر روحانيت و تنویر است.
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7. آسيب شناسی و راهکارها

آنچه كه آسيب شناس��ی را در مقوله فرش بيدگنه تبدیل 

به امری ضروری و اجتناب ناپذیر نموده اس��ت ارتباط 

تنگاتنگ آن با رشد و پيشرفت و یا ركود و عقب ماندگی 

این هنر اس��ت و بدیهی است یافتن شناختی صحيح و 

اصولی از آس��يب های به وجود آمده و آس��يب هایی كه 

هنوز خود را نشان نداده ولی در آینده ای نه چندان دور 

شاهد آنها خواهيم بود، باعث می شود كه با دیدی واقعی 

و اندیش��ه ای مؤثر در رفع معضالت موجود كوش��يده 

و همچني��ن آگاهانه و روش��ن بينانه مانع ش��كل گيری 

مشكالت بعدی باشيم. ناگفته پيداست كه این مشكالت 

تأثي��رات منفی خود را بر روند تولي��د و فروش فرش 

بيدگنه گذاش��ته و در آینده نيز خواهد گذاش��ت، ولی 

آنچه مهم اس��ت پيدا كردن ریش��ه های پنهان آن هاست 

تا با بررس��ی عوامل آسيب رسان بتوان در جهت ارتقای 

كمی و كيفی فرش بيدگنه گام مؤثری برداشت.

     در این ميان باید به ترویج و حفظ نشدن نقش های 

اصيل و قدیمی منطقه - كه به دس��ت فراموش��ی سپرده 

ش��ده - اش��اره نمود. طرح های فرش بيدگنه در طول 

ساليان متمادی متأثر از ذوق و سليقه ساكنان این منطقه 

ش��كل گرفته و مفاهيم فرهنگی و بوم��ی در تكامل و 

تنوع آنها نقش اساسی داشته است. مسلم است كه این 

طرح ها شامل اصول و قواعد تجربه شده ای است كه در 

روند تكاملی خود به پایداری و ثبات دس��ت یافته اند و 

س��هم عمده ای از هویت فرش این روستا مدیون همين 

اصول و قواعد س��نتی و تناسبات بصری بوده است. در 

حالی كه امروزه منقرض ش��دن نقوش س��نتی و اقدام 

نكردن طراح��ان و متوليان امر ب��رای احياء مجدد آنها 

تصویر 20- قالی بيدگنه با نقشه ماهی درهم لچك ترنجی
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موجب گردیده برخی افراد س��ودجو فرش های قدیمی 

و اصي��ل منطقه را جمع آوری و به خارج صادر نمایند. 

در نتيج��ه نقوش اصيل قدیم��ی این منطقه كه دو طرح 

حاج اورنگی و چهار گات بودند به مرور زمان به دست 

فراموش��ی سپرده شدند. به همين خاطر در حال حاضر 

تمامی فرش های این روس��تا با نقش��ه های یكنواخت 

ماهی درهم لچك ترنجی بافته می ش��وند و همان طور 

ك��ه ذكر گردید گاه��ی اوقات آنه��ا را تحت نام فرش 

بيجار )كه معروفيت بيشتری دارد( به فروش می رسانند 

)تصویر 20(. از دالیل این تغيير طرح می توان به مهارت 

بافندگان این ناحيه در ریزه بافی، سهولت به كارگيری در 

خواندن نقشه فرش و صرفه اقتصادی با توجه به نيازها 

و سالیق خریداران اشاره نمود.

     از دیگر عوامل آسيب رس��ان به فرش بيدگنه مقوله 

رنگ و رنگرزی اس��ت كه به طور خالصه شامل موارد 

زیر اس��ت: بی توجهی به كاربرد رنگ با در نظر گرفتن 

سالیق خریداران، استفاده ناصحيح از رنگ های شيميایی 

در رنگرزی ه��ا و كمبود كارگاه ه��ای رنگرزی به دليل 

نداشتن س��ود دهی مناس��ب. چنانكه عليرغم ضرورت 

وجود چنين كارگاه هایی، طی بررسی های به عمل آمده 

در بازار زنجان، حتی یك كارگاه نيز مشاهده نگردید.

     الزم به ذكر است با توجه به اینكه بافت فرش در 

این روس��تا را عمدتًا زن��ان و در اوقات فراغت انجام 

می دهن��د و مردان صرف��ًا به دامپروری و كش��اورزی 

اش��تغال دارند، صنعت فرش باف��ی در این منطقه یك 

صنع��ت جنبی محس��وب می گ��ردد. در ه��ر یك از 

خانه های روس��تایی بيدگنه حداقل یك یا دو دار قالی 

برپاست. زنان پس از اتمام بافت قالی، چله كشی فرش 

دیگری را آغاز نموده، در نتيجه این حرفه وابس��ته به 

فصل خاصی نيس��ت و تا حدی تفننی به نظر می رسد. 

همين ام��ر موجب گردیده از س��ویی بافندگان فرش 

چن��دان در پی احي��اء طرح های اصي��ل و قدیمی این 

منطق��ه نباش��ند و با در نظر گرفتن س��الیق خریداران 

صرف��ًا به نقوش تك��راری و تا حدی تقليدی بس��نده 

نمایند و از س��وی دیگر هي��چ فرد یا افرادی حاضر به 

س��رمایه گذاری جهت راه اندازی كارگاه یا ساماندهی 

بافندگان نباش��د، زیرا مدت زمان خواب سرمایه برای 

فروش و برگش��ت هزینه های اولي��ه و جاری بيش از 

مدت زمان معمول به طول خواهد انجاميد.

     وجود تك بافانی كه به صورت تفننی در این روستا 

ب��ه بافت قالی اش��تغال دارند س��بب پراكندگی مراكز 

توليد و فروش فرش گردیده اس��ت. نبود یك سازمان 

منس��جم و هماهنگ كننده سبب ش��ده كه صرف نظر 

از ه��در رفتن نيروهای كارآم��د در توليد محصوالتی 

با كيفيت مطلوب، واس��طه های بسياری نيازهای اوليه 

بافندگان را تأمين كنند. س��ایر مسایلی كه از نبود یك 

واحد متولی ناشی می گردد عبارتند از:

	 افزایش بی رویه قيمت مواد اوليه.

	 عدم حمایت از بافن��دگان، از طریق یارانه ها 

و اعتب��ارات دولت��ی در تهيه م��واد اوليه و 

پرداخت بازنشستگی و حق بيمه.

	 نبود سازمان و تشكيالت برای هدایت و ترویج 



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 10
تابستان 1387

26

بافت بهتر و برگزاری دوره های آموزشی.

	 فقدان مراكز اصلی خرید و فروش فرش های 

دستباف توليدی در قالب نمایشگاه های دائمی.

	 اعمال نشدن مدیریت صحيح در توليد فرش.

	 ع��دم تبليغ از طریق رس��انه ها، مطبوعات و 

س��ازمان ایرانگردی و صنایع فرش استان و 

اداره ميراث فرهنگی و صنایع دستی.

برخ��ورد ب��ا عوام��ل آسيب رس��ان ف��وق الذك��ر كه 

عقب ماندگ��ی و رك��ود فرش بيدگن��ه را در بازار های 

داخلی و خارجی به همراه داش��ته اس��ت جز در سایه 

توجه��ی همه جانبه و علمی به جنبه ه��ای فرهنگی و 

هنری این صنعت ميسر نيست.

     یكی از عوامل مهم كه تقاضا را برای فرش بيدگنه با 

نقش های اصيل و قدیمی )حاج اورنگی و چهار گات( 

به ش��دت كاهش داده فقدان تحول و نوآوری اس��ت. 

نوآوری، كلمه ای اس��ت كه امروزه در تمامی جنبه های 

هنری، صنعتی، عل��وم پایه و حتی زندگی روزمره باب 

شده و بر زبان ها جاری است. آنچه در ابتدای امر توجه 

هم��گان را به خ��ود جلب می كند آن اس��ت كه باید با 

توجه به پایه و پيش��ينه و با اطالعات اصولی دس��ت به 

نوآوری زد. قطعاً تكرار مكررات در امر هنر، كسالت آور 

اس��ت. جهت نوآوری و ارائه نقش های جدید در فرش 

بيدگن��ه ضرورت دارد ب��ه نمادها و نش��انه هایی كه از 

گذشته بر پایه مفاهيم فرهنگی و بومی آنها باقی مانده، 

توجه شود. در نتيجه این نقوش باید بدون تغيير اما در 

قالب و فرمی جدید مورد اس��تفاده قرار گيرند و نادیده 

انگاشتن این مهم، موجبات بی هویتی طرح ها را به دنبال 

خواهد داشت و سرنوشت نقوش بی ریشه جز فراموشی 

نخواهد بود. همچنين شایسته است در روند احيای این 

نقوش، تحقيق و بررسی در سطوح دانشگاهی صورت 

گيرد تا به صورت آكادميك و علمی به منشأ پيدایش این 

نمادها پی برده، بتوانيم نمادی بر اس��اس سنت قدیمی 

پایه ریزی كرده كه در عين حال امروزی و برای نس��ل 

جدید نيز ملموس باشد. نيروی ذهن و خالقيت ساكنان 

قدیمی بيدگنه، نمادهای بس��يار زیبایی را ساخته اند كه 

متأس��فانه اقدام��ات الزم برای جس��تجوی مفاهيم این 

نمادها صورت نگرفته، به طوری كه اگر از بافندگان این 

منطقه پرسيده شود معنای نقوش در قالی چيست ؟ هيچ 

حرفی برای گفتن ندارند. )حامدی، 1387، 12(.

     یكی دیگر از اقداماتی كه باید در جهت بهبود بازار 

فرش روستای بيدگنه صورت گيرد، ایجاد كارگاه های 

رنگرزی در اس��تان زنجان است. نبود این كارگاه ها از 

س��ویی نداش��تن حرفه اقتصادی در تهيه مواد اوليه را 

موجب گردیده و از س��ویی دیگ��ر باعث محدودیت 

در تنوع رنگ الياف با توجه به سالیق خریداران شده 

است. همان طور كه ذكر آن رفت، جنبی بودن صنعت 

قالی بافی در روستای بيدگنه باعث عدم سرمایه گذاری 

در ای��ن حرف��ه گردیده اس��ت. با ایجاد ش��ركت های 

تعاون��ی در روس��تای بيدگن��ه نه تنها می ت��وان نحوه 

توليدات این منطق��ه را تحت نظارت و كنترل قرارداد 

بلكه با تهيه وس��ایل و مواد مورد ني��از قالی بافی نظير 

خامه، رنگ و نقش��ه ب��ا قيمتی عادالنه و تحویل آن به 
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روس��تایيان قالی باف، می توان موجبات افزایش كيفيت 

محصوالت توليدی و كاهش قيمت تمام ش��ده را نيز 

فراهم آورد، دست واس��طه های گوناگون را قطع كرد 

و فروش توليدات بافندگان را تا بازار مصرف به عهده 

گرفت. ای��ن تعاونی ها )دولتی یا خصوصی( می توانند 

به اهداف زیر جامه عمل بپوشانند:

	 ساماندهی قالی بافان تك باف.

	 خری��د و توزیع مواد و ابزار كار و وس��ایل 

توليدی.

	 تبليغ و بازاریابی. 

	 افزایش توان سفارش پذیری، ارتقای كيفيت 

توليد.

	 قبول س��پرده، پرداخت مساعده، اعطای وام 

و...

	 بيمه توليد كنندگان و تحت پوشش قراردادن 

آنها و عقد قرارداد های الزم با سازمان تأمين 

اجتماعی. 

	 برگ��زاری دوره های آموزش��ی و آش��نایی 

بافندگان جهت ارتقای كيفی فرش. 

	 تشویق بافندگانی كه در حال حاضر در این 

صنع��ت فعاليت دارند در این ش��ركت ها و 

سهيم كردن آنان در سود و منافع حاصله از 

فروش توليدات موجب می شود تا بافندگان 

ب��ا ميل و رغب��ت بيش��تر ب��ه كار بپردازند 

)خمسه، 1384، 157-156(.

8. نتيجه گيری

قالی بيدگنه همچون بس��ياری از هنر های فاخر این مرز و 

بوم به دست فراموشی سپرده شده است و از طرح نقوش 

نمادین آن جز یاد و خاطره چيزی برجای نمانده است. در 

ح��ال حاضر غفلت و بی توجهی به قالی های قدیمی این 

منطقه موجبات نابودی آن را فراهم و آسيبی جبران ناپذیر به 

پيكره این هنر وارد آورده است. متأسفانه هنر چنين مناطقی 

به رغم ارزش ه��ای فرهنگی و هنری كمت��ر مورد توجه 

پژوهش��گران قرار گرفته است. لذا به منظور احيای نقوش 

اصيل قالی بيدگنه و تأثير عميقی كه می تواند بر اقتصاد ملی 

داش��ته باشد، بر آن شدیم تا پژوهشی هر چند مختصر در 

این خصوص صورت دهيم. در این مقاله پس از بررس��ی 

عوامل آسيب رسان، به ارائه راهكارهایی جهت بهبود كّمی 

و كيفی قالی بيدگنه پرداخته شد كه عبارتند از:

	 ایجاد تحول و نوآوری در طرح و نقشه این 

منطقه بر اساس اصالت های آن.

	 تحقيق و بررسی به صورت علمی و آكادميك 

پيرامون نقوش قبلی قالی این منطقه.

	 ایجاد كارگاه های رنگرزی در استان زنجان.

	 تأسيس شركت های تعاونی جهت ساماندهی 

قالی بافان تك باف. 

	 تبلي��غ، بازاریابی و معرفی قال��ی بيدگنه در 

بازار های داخلی و خارجی و ...

اميد است این مختصر، بابی در راستای بازخوانی قالی این 

منطقه گشوده و زمينه ای برای هنرمندان و پژوهشگرانی 

فراهم آورد كه به این هنر تعلق خاطر دارند.
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9. پی نوشت  ها
كلمه افش��ار از كلمه تركی »اوش��ار« ب��ه معنی »قوم  1 .

چابك و سریع العمل« است.
اورنگ مخفف كلمه »اَل ُار َگنَجكی« به معنی چيزی  2 .
را دست آموز كردن، ساختن، تكميل و استفاده كردن 
اس��ت و حاج اورنگی به اورنگی كه حاجی ساخته، 

گفته می شود.
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