مقدمه:
در استان فارس بخش عمده ای از توليد گليم توسط زنان و دختران عشاير ساکن و کوچ رو قشقايی انجام می شود .برای بافت گليم معموالً از نقشه استفاده
نمی کنند .نقشه ها ذهنی هستند و معموالً از طرح هايی استفاده می شود که از نسل های گذشته به حال انتقال يافته و تغييرات ج زيی در همان چهارچوب
آداب و رسوم موجود در منطقه است .البته در سالهای اخير با راه يافتن گليم بافی به مناطق شهری و روستايی استفاده از نقشه تا حدودی درگليم بافی رايج
شده است .برای رنگرزی نخ های پشمی مورد مصرف در پود گليم از رنگهای گياهی يا رنگهای شيميايی استفاده می شود .مهمترين مراکز توليد گليم در
استان فارس منطقه فيروزآباد ،ممسنی و داراب است .گليم های قشقايی نه تنها در ايران که در سطح جهان نير به واسطه اصالت نقش ها و رنگ های زيبا و
کيفيت ممتا ز بافت مشهور و مورد تقاضا است .هنر و صنعت بافندگی فارس در وهله نخست ,هنری عشايری و در وهله دوم هنری روستايی است که وابستگی
به عشاير دارد .عشاير فارس بويژه قشقائيها و ايل خمسه بيش از ديگر عشاير به اين هنر اشتغال دارند و روستائيان که در مسير اين ايل ها زندگی می کنند
نيز به کار توليد قالی و ساير دستبافت ها مبادرت می کنند .فرش بافان اين استان معموالً دست بافت های خود را نه به عنوان يک کاالی تجارتی بلکه برای
خود توليد می کنند و چون دنباله رو نوسانات بازار فرش نيستند ,طرح های آنها دارای رنگ آميزی و طراوت خاصی است .البته در سالهای اخير بافندگان
عشايری به بافتن فرش برای فروش و به س ليقه مصرف کنندگان روی آورده اند .ليکن غالباً همان ذهنی بافی و رنگهای مرسوم پيشينيان خود را ادامه می
دهند.
اين «هنر -صنعت» به طور عمده به دست زنان انجام می شود .به طور کلی توليد دستبافته ها از مرحله ابتدايی تا آخرين مرحله به دست زنان صورت می
گيرد .دار قالی ايل قشقايی مانند ساير عشاير افقی است و بافنده برای بافتن بر روی زمين می نشيند .بيشتر دارهای روستايی نيز افقی و گاه عمودی است.
علت استفاده عشاير از دار افقی به اين دليل است که با زندگی کوچ نشينی آنها هماهنگی داشته و حمل آن بر پشت چارپايان به سهولت انجام می گيرد.
اکثر قاليچه های ايالت خمسه کار تيره عرب و باصری است .قاليچه های اين دو تيره دارای طرح های متنوع و فارسی باف است و سراسر از پشم تهيه می
شود .روستائيان فارس نيز هر سال تعداد زيادی قاليچه می بافند .اين روستائيان که پيشينه ايلی و چوپانی دارند همانند عش اير از دارهای افقی استفاده می
کنند ولی قاليچه های آنها از نظر جنس ,مرغوبيت قاليچه های ايالت را ندارد.
فرش های قشقايی معموالً به طريق «ذهنی بافی» بافته می شود .اين نقشه های ذهنی نوعی بازآفرينی سنتی است که از نسل های پيشين به امروزيان
رسيده است .بافندگان اي لی همان نقوش را تکرار می کنند بدون آنکه از نقشه استفاده کنند .از اين رو معموالً هيچ دو فرشی کامالً و عيناً شبيه يکديگر
نيست .بافندگان تازه کار از سرمشق هايی کمک می گيرند که «حور» ناميده می شود .بافندگان قشقايی اين سرمشق ها را که يک يک نقشمايه ها و نگاره
های اصلی بر آن بافته شده است« .دستور» می گويند .رنگ قالی های قشقايی کامالً به سليقه و خواست بافنده ارتباط دارد.
قالی های فارس اکثراً نرم و تا اندازه ای ظريف و نازک هستند و وجه تمايز آنها با ساير فرش ها نيز همين صفات است .گره در قالی های فارس هم به صورت
متقا رن (ترکی) و هم به صورت نامتقارن (فارسی) استفاده می شود .بافت قالی در اکثر مناطق عشايری و روستايی استان فارس رواج دارد و افزون بر مناطقی
که ايل قشقايی در آن اسکان دارند .قالی بافی در ديگر شهرها و روستاهای استان منجمله در آباده و شيراز و فسا نيز مرسوم و متداول است
قالي:
هنر و صنعت بافندگی فارس در وهله نخست ,هنری عشايری و در وهله دوم هنری روستايی است که وابستگی به عشاير دارد .عشاير فارس بويژه قشقائيها و
ايل خمسه بيش از ديگر عشاير به اين هنر اشتغال دارند و روستائيان که در مسير اين ايل ها زندگی می کنند نيز به کار توليد قالی و ساير دستبافت ها
مبادرت می کنند .فرش بافان اين استان معموالً دست بافت های خود را نه به عنوان يک کاالی تجارتی بلکه برای خود توليد می کنند و چون دنباله رو
نوسانات بازار فرش نيستند ,طرح های آنها دارای رنگ آميزی و طراوت خاصی است .البته در سالهای اخير بافندگان عشايری به بافتن فرش برای فروش و به
سليقه مصرف کنندگان روی آورده اند .ليکن غالبا ً همان ذهنی بافی و رنگهای مرسوم پيشينيان خود را ادامه می دهند.
اين «هنر -صنعت» به طور عمده به دست زنان انجام می شود .به طور کلی توليد دستبافته ها از مرحله ابتدايی تا آخرين مرحله به دست زنان صورت می
گيرد .دار قالی ايل قشقايی مانند ساير عشاير افقی است و بافنده برای بافتن بر روی زمين می نشيند .بيشتر دارهای روستايی نيز افقی و گاه عمودی است.
علت استفاده عشاير از دار افقی به اين دليل است که با زندگی کوچ نشينی آنها هماهنگی داشته و حمل آن بر پشت چارپايان به سهولت انجام می گيرد.
اکثر قاليچه های ايالت خمسه کار تيره عرب و باصری است .قاليچه های اين دو تيره دارای طرح های متنوع و فارسی باف است و سراسر از پشم تهيه می
شود .روستائيان فارس نيز هر سال تعداد زيادی قاليچه می بافند .اين روستائيان که پيشينه ايلی و چوپانی دارند همانند عشاير از دارهای افقی استفاده
ميکنند ولی قاليچه های آنها از نظر جنس ,مرغو بيت قاليچه های ايالت را ندارد .فرش های قشقايی معموال ً به طريق «ذهنی بافی» بافته می شود .اين نقشه
های ذهنی نوعی بازآفرينی سنتی است که ا ز نسل های پيشين به امروزيان رسيده است .بافندگان ايلی همان نقوش را تکرار می کنند بدون آنکه از نقشه
استفاده کنند .از اين رو معموال ً هيچ دو فرشی کامالً و عيناً شبيه يکديگر نيست .بافندگان تازه کار از سرمشق هايی کمک می گيرند که «حور» ناميده می
شود .بافندگان قشق ايی اين سرمشق ها را که يک يک نقشمايه ها و نگاره های اصلی بر آن بافته شده است« .دستور» می گويند .رنگ قالی های قشقايی
کامالً به سليقه و خواست بافنده ارتباط دارد .قالی های فارس اکثراً نرم و تا اندازه ای ظريف و نازک هستند و وجه تمايز آنها با ساير فرش ها نيز همين صفات

است .گره در قالی های فارس هم به صورت متقارن (ترکی) و هم به صورت نامتقارن (فارسی) استفاده می شود .بافت قالی در اکثر مناطق عشايری و
روستايی استان فارس رواج دارد و افزون بر مناطقی که ايل قشقايی در آن اسکان دارند .قالی بافی در ديگر شهرها و روستاهای استان منجمله در آباده و
شيراز و فسا نيز مرسوم و متداول است.

سياه چادر بافي
يکی از صنايع دستی کاربُردی عشاير "سياه چادر بافی" نام دارد .سياه چادريکی از صنايع دستی عشايری است که کامال سنتی و به طور عمده توسط
عشاير چادر نشين و از موی بُز بافته می شود و برا ی سقف چادرها استفاده می گردد .روش توليد آن بدين صورت است که ابتدا تارهای چله را در روی زمين
و در فضای باز دراز کرده و شروع به بافت می نمايند .تکنيک بافت سياه چادر از نوع ساده ترين و ابتدايی ترين دست بافته ها می باشد ،ولی به خاطر استفاده
از موی بز به عنوان مواد اوليه ،باالترين کارآيی و کارب ُرد برای چادر عشاير را دارد.سياه چادر در ابتدا به طول حدود  10متر و عرض نيم متر بافته می شود و از
به هم دوختن تعدادی از آن ،سياه چادر يا سقف چادر عشاير تهيه می گردد .موی بز در مقابل رطوبت باران وبرف بهم می چسبد و مانع نفوذ آب و سرما می
شود ،در گرما عالوه بر سايه غليظی که دارد ،الياف از هم فاصله گرفته و راه ورود هوا را باز می گذارند ،ضمن آن که موی بز مانـــع ورود حشــــرات
گزنــده نيز می باشد .از انجا که سياه چادر در موقع کوچ نيز به آسانی جمع شده و قابل حمل و نقل می باشد ،بهترين پوشش برای چادر عشاير است .روش
نگهداری آن حفاظت آتش ،سفيد کننده های شيميايی و اشيا ی نوک تيز و بُرّنده می باشد و برای شستشوی آن می توان از آب ولرم و شوينده های
معمولی استفاده نمود.

آالچيق:
يکی از صنايع دستی تزيينی  -کارب ُردی عشاير " آالچيق" نام دارد .آالچيق مسکن عشاير و چادر نشينان است .آالچيق به طور معمول دارای چهار
قسمت است که در اسامی محلی به نام های مختلفــی خوانده می شود و معموال از  4قسمت اصلی تشکيل شده – قسمت مهمان و بزرگان – نشيمن
داخلی – آشپزخانه – قسمت دام که به وسيله پرده ای از يکد يگر قابل تفکيک می باشد .در برخی عشاير و بنا به تموّل يا موقعيت صاحب آالچيق در ايل،
اين قسمت ها هر کدام دارای يک چادر جداگانه است.
در ساخت آالچيق از سياه چادر برای سقف (آال) که نوعی دستبافته با موی بُز بوده ،و ازنی های توخالی برای ديواره چادر(چيق) استفاده می شود( .به
مبحث های سياه چادر و چيق بافی مراجعه شود) .ترکمن ها برای سقف آالچيق از نمد استفاده می نمايند .تزيينات آالچيق ،بستگی به ايل برپا کننده

دارد .عشاير با استفاده از موی ب ُز و کُمپله های رنگی پشمی ،هم اهل خانواده را از گزند حشرات و گزندگان محافظت می کنند و هم بر زيبايی محل زندگی
خود می افزايند

گبه:
گبه نوعی قالی گره بافته است با پرزهايی بلند که حداقل يک سانتی متر و پودهای متعدد (بين  3تا  8پود در هر رديف) و معموالً درشت بافت است .اين
بافته معموالً در ايالت و عشاير جنبه خودمصرفی دارد .در گبه های قشقايی برخالف گبه های ساير نواحی ايران که خودرنگ است،بافنده از رنگ ها و نقش
های متفاوتی استفاده می کند .البته گبه هايی با نقش ساده با زمينه ای يکرنگ يا رنگهای محدود نيز بافته می شود .از نقش های مورد عالقه لبه بافان ايل
قشقايی نقش شير است که عالوه بر اه ميت باستانی اين نقش مظهر جوانمردی است و بی ارتباط با وجود شير در منطقه کامفيروز و دشت ارژن فارس نيست.
نقش های لچک ترنج ,ستاره ,نقش خشتی ,نقش حيوانات مختلف و  ...نيز در گبه بافی کاربرد دارد .گبه های قشقايی تمام پشم هستند و تار آنها نيز پشمی
است .اندازه گبه متفاوت است .معموالً اندازه  200×100يا  115×200سانتی متر متداول تر است.

جاجيم:
از بافته های عشاير قشقايی جاجيم است که برای پوشاندن رختخواب و اثاثيه درون چادر استفاده می شود از اين رو به آن «پوشن» نيز می گويند .جاجيم
های کوچک به عنوان روانداز نيز کاربرد د ارد .جاجيم به رنگهای مختلف بافته می شود و رنگ های روشن در بافت آن بيشتر به کارمی رود .معموال ً تار و پود
آن هم رنگ است .نقوش جاجيم که برای تزيين آن به کار می رود عبارتند از :نقش شطرنجی ،نقش آينه کگل ،نقش کنگره ،نقش موازی ،نقش حوض ،نقش
مدخل ،نقش لوزی و.اصوالً بافت جاجيم توسط زنان صورت می گيرد و مردان جز در مرحله تهيه پشم ،نقش چندانی ندارند .روش کار بدين صورت است که
ابتدا چله مورد نظر را در محوطه باز کشيده ( دراز می کنند)  ،سپس به وسيله تيرک ،وسط چله را سر پا کرده و تعدادی از تارها را جدا نموده ،آن گاه شـروع
به بافت می نمايند .معموالً جاجيم را به طول  10الی  15متر و عرض  15تا  25سانتی متر می بافند ،پس از پايان بافت ،با بريدن و پهلوی هم دوختن
قطعات اقدام به تهيه ابعاد مورد نظر می نمايند.جاجيم گل برجسته(گليم گل برجستنقوش رايج عبارتند از :چهار گل ،خشتی ،پنجه ای ،گل آفتاب گردان،
آفتاب تيره ،گل سيب ،گچی دير ناخی (ناخن بز) ،سيرگا (گوشواره) ،قرقره ،بلی باقالی ،جولما ،بادامی ،اوزوک ،قاشی (نگين انگشتر) هميان ،دندان موشی،
محرمات ،کله قندی و  ، ...حاشيه های اطراف نيز با طرح مثلث دندانه دار پُر می شوده)موارد مصــرفی چون زيرانداز ،سجاده ،پادری ،روميزی ،روتختی ،رويه
کرسی ،رويه مبل دارد و در کارهای تکميلی به همراه چرم مورد استفاده قرار می گيرد.

گليم گل برجسته يا گليم سوزني:
از بافته های خاص منطقه فارس و ايل قشقايی بويژه طايفه کشکولی است .اين بافته شباهت به گليم دارد با اين تفاوت که قسمت هايی از آن به صورت پود
پيچی بافته می شود و به شکل برجسته در روی کار نمايان است .جاجيم های گل برجسته معموالً زمينه ای روشن دارند و نقوش آنها دارای رنگهای متنوع و
ترکيبی از نقوش گليم و قالی است .بافت آن از تار و پود پشمی يکرنگ است .ابعادش معموالً همان ابعاد گليم و ابزار کار و حتی نحوه چله کشی اين بافته
دقيقاً همانند گليم است.

رند:
رند ,نوعی گليم بسيار ريزبافت و ظريف منطقه فارس است که به آن سوزنی هم می گويند .اين بافته فرش مانند از کارهای زيبای عشاير قشقايی است .شيوه
بافت آن مانند ورنی و شيرکی پيچ به طريق پودپيچی است .اين بافته که مانند ساير بافته های ايلی بر روی دار افقی بافته می شود جنبه خودمصرفی دارد و
به علت وقت گير بودن در مناطق قشالقی ايل بافته می شود .در اين نوع بافته به علت پودپيچی به دور تارها و استفاده از پود نازک و قطع نکردن پودهای
اضافی ,بافته ای که به دست می آيد يک رو بوده و درشت کارکه می توان پودهای اضافی را ديد .رنگ اين نوع بافته معموالً تيره و روشن و نقوش آن همان
نقوشی است که در قالی و گليم به کار می رود.

خوابگاه(مفرش):
عشاير قشقايی از مفرش برای جای دادن رختخواب و البسه است فاده می کنند .اين محصول به شکل مکعب مستطيل بوده و اندازه آن تقريباً 50×80×80
سانتيمتر است که به وسيله بندهای چرمی و قالب های نر و ماده بسته می شود .در دو طرف مفرش دو دستگيره چرمی دارد .مفرش از وسايل اصلی هر سياه
چادر و هر خانواده ايلی است .تار مفرش از نخ و پود آن پشمی است و رنگ های به کار رفته در آن بيشتر قرمز ,سرمه ای و آبی است .نقش های مفرش
محدود است و اين به علت شيوه بافت آن است ,در حقيقت رنگ به وجود آورنده نقش در مفرش است و نوع بافت در همه نقوش يکسان است .روش نگهداری
آن حفاظت از بيد،رطوبت مداوم ،حرارت و آتش ،اشعۀ مستقيم و مداوم خورشيد ،سفيد کننده های شيميايی و اشيای نوک تيز و بُرّنـــــده می باشد و با آب
ولرم و صابون و شوينده های معمولی و غير اسيدی قابل شستن می باشد.

آويزه دوزي :
يکی از صنايع دستی تزيينی عشاير " آويزه دوزی" نام دارد .آويز دوزی نوعی رودوزی است که از منگوله های تزيينی و زيبا برای زينت بخشيدن به پرده،
روميزی و  ...از آن استفاده می شود .منگوله های کوچک که عموما ً کُروی هستند به لبه های پارچه مورد نظر در رنگهای مختلف اتصال می يابند .آويزها در
انواع مختلف توليد می شوند .انواع ديواری آن که س وزن دوزی و تکه دوزی شده است و يا رودوزی و پولک دوزی شده و برای تزيين به ديوار می آويزند .نوع
ديگر آن با قطعات کوچک آيينه ،خر مهره ،مُهره های رنگين،گوش ماهی ،دکمه و نوارهای رنگين تزيين می شود .اين هنر بيشتردر ميان عشاير رواج دارد.

اُيي بافي (دواليه بافي) :صنايع دستی تزيينی  -کارب ُردی عشاير " اُيی بافی" نام دارد .اُويی نوعی پارچۀ دستبافت سنتی ايران است که در استان فارس و
توسط ايل قشقايی بافته می شود و قدمتی بالغ بر  200سال دارد و با دستگاه نساجی سنتی ساده شده بافته می شود .الياف مورد استفاده ،الياف پشم
الوان بوده و به صورت دو اليه و دو رو توليد می گردد .بافته ای است تار نما که با انتخاب تارهای تيره در رو و پشت کار به صورت دو اليه بافته می شود و
فقط در قسمت نقش ها ،موتيف ها ،اولين و آخرين قسمت عرض بافته شده ،بهم متصل می گردند .انواع طرح ها ی هندسی حيوانی ،گياهی و انتزاعی در آن
به چشم می خورد .اين دست بافته به طور محدود توليد شده و بيشتر مصرف محلی دارد و بافندگان آن معموال ً بانوان منطقه می باشند .روش نگهداری آن
حفاظت از رطوبت مداوم ،آ َتش ،تابش مستمر اشعه خورشيد و سفيد کننده ها می باشد و با آب ولرم و صا بون به راحتی شسته و تميزمی گردد.

جُــل اسب :يکی از دست بافته های زيبا و عشايری "جــُل اسب" نام دارد .جــُل ،دستبافته ای است که به منظور تزيينات اسب و شتر تهيه می شود.
جُـــل اسب هم نقشِ گرم نگاهداشتن و عرق گير اسب را دارد و هم جنبه تزيينی و تشريفاتی ک ه در مورد شتر ،مورد تزيينی دارد .بدنه اصلی جُـــل ،يک
مستطيل است که دو دستک به آن وصل شده که اين دستک ها ،پشت اسب را می پوشاند .تفاوت جُــــل اسب با جُـــل شتر درآن است که جُل شتر
بزرگتر از جُــل اسب می باشد و توسط دو قطعه پارچه به يکديگر دوخته شده تا کوهان شتر از آن بيرون بماند .به طور کلی در بيشتر مناطق ايران جُل اسب
و شتر با اشکال و تزيينـات گوناگون توليد می شود و به صورت گليم ،قالی ،جاجيم ،و سوزنی تهيه می گردد.

چَرخ بافي
يکی از صنايع دستی تزيينی – کارب ُردی عشاير "چرخ بافی" نام دارد ،و آن عبارتست از دست بافته ای که نزد عشاير قشقايی استان فارس بالغ بر  200سال
قدمت دارد .برای انجام اين بافت ،تارها به وسيله دوجفت ( 4عدد) کمان باال و پايين شده و پس از باز شدن دهانه ،پودهای الوان عبور داده می شود .يک
پود(زمينه) همواره در عرض بافته حرکت می کند ،و دو عدد پود رنگی با تغيير محل دوجفت کمان فوق الذکر و جابجا شدن تارها (تعويض دهانه) نقوش را
پديدار می نمايند .نقوش از به هم پيوستن لوزی های رنگی به وجود می آيند .تارها از جنس نخ پنبه ای پُر تاب و سفيد ،و پودها از الياف الوان پشمی می
باشند .موارد کاربُرد آن در نزد ع شاير تهيه وسيله ای برای حمل و نقل اثاثيه ،زيراندازی سبک و سيار مصارف محلی می باشد .روش نگهداری آن حفاظت از
رطوبت مداوم ،حرارت و آتش ،سفيد کننده های شيميايی ،اشعه ماورای بنفش و اشيای نوک تيز و بُر ّنـــده می باشد و با آب ولرم و صابون و يا ديگر شوينده
های غير اسيدی قابل شستن می باشد.

دوره چين بافي(وارونه بافي)
يکی از صنايع دستی تزيينی  -کاربُردی عشاير "دوره چين بافی" نام دارد ،که قدمــــت آن بالغ بر  200سال می رسد و توسط عشاير ايل قشقايی استان
فارس توليد می گردد .اين دست بافته که چله کشی آن مانند گليم است به روش بافت پود پيچی بافته می شود ولی به جای آنکه پودها از روی دو جفت تار
پيچيده شود ،بافنده به وسيله آيينه ای که در زير قرار می دهد پودها را از زير يک جفت تار می پيچد و به همين دليل به آن وارونه چين بافی نيز می گويند.
بافت به شيوه پود پيچی(سوزنی) انجام می گي رد ولی برعکس رند بافی پودها به جای اينکه از روی تارها کار بپيچد ،از زير کار می پيچد و به همين دليل
نقوش ايجاد شده بسيار ظريف و شبيه به پشت قالی می باشد .نقوش آن هندسی است و از انواع الياف پشمی الوان استفاده می گردد .روش نگهداری آن
حفاظت از رطوبت مداوم ،حرا رت و آتش ،اشعۀ مستقيم و مداوم خورشيد ،سفيد کننده های شيميايی و اشيا نوک تيز و بُر ّنده می باشد و با آب ولرم و صابون
قابل شست شوی می باشد.

مَهله سازي
يکی از صنايع دستی تزيينی -کاربُردی عشاير "مَهله سازی" نام دارد .زنان عشاير استان فارس برای هميشه معطر نگاهداشتن خود ،در فصل تابستان اقدام به
جمع آوری دانه های معطر مهله می نمايند ،سپس آنها را در مراحل و زمانهای مختلف با حنا ( و ديگر رنگهای گياهی) رنگ نموده ،سوراخ می نمايند و بنا به
استطاعت مالی خانواده ،به همراه هل ،ميخک ،گلوله های کوچک طال يا نقره گردنبندی ته يه می نمايند که با تماس مختصری رطوبت (عرق بدن انسان) از
آن بوی خوشی متصاعد می شود که عالوه بر رايحه آرامبخش آن ،برای تمدد اعصاب مفيد می باشد و زيبايی بخصوصی دارد .معموال ً هر زن به همراه لباس
عروس خود که همان لباس محلی قوم می باشد يک مهله نيز به همراه دارد که هميشه همراه اوست.

