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  مقدمه

به  ، كه به استناد متون تاريخي ساخت آناست هنرهاي سنتي كشورمان ةسازي از زمر گالبتون

 تاريخ، ةدر گستر. اند  و از ديرباز مردم با آن آشنا بودهگردد هاي باستاني ايران برمي گذشته

 از اين  رااست و جهانگردان توصيفات بسيار زيبايي  درباريان بودهبخش لباس پادشاهان و  زينت

 پس از . صفويه دانستةتوان در دور  اوج پيشرفت آن را مي.اند هاي خود آورده  هنر در سفرنامه

. است  اي از غبار فراموشي فرو رفته  و امروز، در هالهيافته در ساير ادوار تاريخي سير نزولي ،آن

شناسي، تاريخچه، روش ساخت و انواع  ضوع، بررسي مواردي چون واژههدف از گزينش مو

مطالب بخش ميداني . است  اي و ميداني انجام گرفته   كه به دو روش كتابخانهاستنخهاي گالبتون 

اين . است شده  فراهم -ساز در اصفهان  تنها هنرمند گالبتون- مصاحبه با آقاي عباس فوالدگربا

  .رسد  سال است كه از پدر به پسر به ارث ميچهارصدموروثي و حدود  ايشان ةشغل در خانواد
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  شناسي واژه

االطباء و كيف   زر و سيم ناظمة محلوج در آمده، رشتةصورت پنب به  ابريشم غاژ كرده و،گالبتون

ت ئحبيب به ريسمان زر رشته كه آن را گالبتون نيز خوانند طاليي باشد كه از حديده كشيده به هي

توان   مي،عبارت ديگر هب.  گويند»گالبتون«هاي باريك ساخته باشند و آن را اكنون در ايران ريسمان

آيد كه بنا به  مي دست  هشمار آورد كه از طال و نقره و نوعي ابريشم طبيعي ب هآن را نوعي نخ ب

طال % ٣ -نقره% ٨٥كند در اين نوع نخ  نوع ابريشم آن تغيير مي مصرف نخ گالبتون ضخامت و

  .گيرد رود قرار مي كار مي در اين نخ به% ١٢مقدار  صورت روكش بر روي ابريشم كه به به

  

  تاريخچه

دوزي   مادها سوزنة نشاني از تزئينات زربفت لباس در دست نيست ولي در دور، ايالميهاةاز دور

 يدهاست اما چگونگي ساخت اين نوع نخ بر ما پوش  روي لباس با نخ زرين يا سيمين رايج بوده

 است  هكردامستد در كتاب خود به قالبدوزي زر روي لباسهاي پادشاهان هخامنشي اشاره . است 

  :نويسد و چنين مي

 سندسي بر تن ةگوهرنشان، جام هاي زر زده شده و گوشواره   آن فرةشاه با مويي كه به لب«  

ولهاي جنگلي را نشان دارد كه به ارغوان گرانبهاي فنيقي رنگ شده و قالبدوزي زر كه بازها يا غ

شد،   پوشيده مي، شخص شاه بودة كه ويژ،اين سندس روي كتان ارغواني با خالهاي سفيد. دهد مي

  .»است   اشكانيان داشتهةلوگيان نيز نگاهي گذرا به استفاده از لباس زر دوز يا سيم بافت در دور

كردند اما اينكه چگونه  يدوزيهاي زربفت روي لباسهاي خود استفاده م ساسانيان نيز از سوزن  

 تاريخي بعد از ظهور اسالم، دوران ورة ابهام است، از دةنمودند در پرد اين نخها را حديده مي

  . اوج اين هنر دانستةتوان نقط صفويه را مي

 زندگي درباري فرمانروايان صفوي .شود عصر طاليي بافندگي در ايران از اين دوره آغاز مي  

هاي گرانبها بودند و اين باعث حركتي   متقاضي جامه،ادگان و بزرگزادگانبسيار مجلل بود و شاهز

كارگاههاي   كه در،هاي ابريشمي زربافت و مخمل كمال فني پارچه. ناگهاني در هنر بافندگي شد

علت سازماندهي عالي كارگاههاي بافندگي تحت   به،شدند شايد يزد توليد مي سلطنتي كاشان و
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دوزي  سيم نقش  صفويه غالباً با تارهاي زر وورةمخملهاي د.  بودنظارت هنرمندان درباري

شد اما در نقشهاي گلدار صور  ها از شكلهاي انساني و حيواني استفاده مي  در اين پارچه.اند شده

هاي زرباف و   پارچه.هاي برگ نخلي را گرفت سرخ جاي آرايه  زنبق، ميخك و گلةگرايان طبيعت

  . آويزها و فرشها اختصاص داده شد،ها  يازدهم به جامهةمخمل سد

. دهد دست مي هاي ايراني به شاردن شرحي جالب در صنعت نساجي و انواع مختلف بافته  

. صدها نوع ساده، انواع دو رويه و نوع مخملي زرباف وجود دارد. نامند  مي»زرباف«ايرانيها آن را 

هاي زيبا آن  ستند امتياز خاص اين پارچه بسيار زيبا ه،شوند  كه در ايران بافته مي،مخملهاي زري

پودشان كه   و  قدر بادوام است كه تار سيم آنها همان  و  است كه گويي تا ابد دوام دارند و اينكه زر

بر روي قبا باالپوشي «: افزايد در جايي ديگر مي. كنند همواره درخشش و رنگ خود را حفظ مي

دار و با  نامند و يا لبه مي» كردي« آستين است كه بي كنند كه برحسب فصل سال كوتاه و بر تن مي

 يعني در قسمت پايين پهن است؛ها بمانند قبا  برش اين باالپوش. نامند مي» كاتبي«آستين است كه 

 اين لباس را از ماهوت يا زربفت اطلس .شكل زنگ است به و در قسمت باالي تن باريك و

 ةدر دور. كنند ا اينكه قالبدوزي مييآرايند  سيمين ميدوزند و با توري و يراق زرين يا  ضخيم مي

هاي زربفت گرانبها با حاشيه و گلدوزي زيبا دوخته  افشاريه و زنديه نيز لباسهاي زنانه از پارچه

هاي زري يا ابريشم دوخته شده غالباً با مرواريدهايي تزئين  ويژه شلوار آنان كه از پارچه هشد ب مي

  .»شود مي

  

  خ گالبتونمراحل ساخت ن

كار برده شود در سه  و سيم در دو مرحله و اگر براي ريسيدن نخ به  امروزه آماده كردن نخهاي زر

  .شود مرحله انجام مي

  .كوبيدن  سيم، كوبيدن  نخ -٣؛ كشيدن  سيم-٢؛ مفتول كشيدن -١
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  روش ساخت

  مفتول كشيدن -1

 و )١تصوير (ريزند  نام ريجه مي ر قالبي به را د  و آنكنند ميرا در كوره ذوب صد  خام با عيار ةنقر

 و كنند  مي گرد تبديلة آهنگري به ميلادست آمده را ب شمش به. آورند صورت شمش درمي به

 عيار ٢٤كه شيارهاي سوهان بر روي نقره بماند سپس طالي  صورتي زنند به را سوهان مي  روي آن

 در متر ميليچهار ضخامت   رق بهصورت سنتي مانند و  به)٢تصوير ( سندان و چكش بارا 

 سانتيگراد و به ة درجچهارصد حرارت باتول شكل ف مةدست آمده را روي نقر طالي به. آورند   مي

 »مهر كردن«كه در اصطالح اين عمل يعني چسباندن طال روي نقره را  كشند يشم مي كمك سنگ

  ).٣ تصوير(گويند  مي

                
  اي  نقرههاي  م و ريختن آن به داخل ريجه براي تشكيل شمش خاة عمل ذوب نقر-١تصوير 
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  نقره جهت آهنگري بر روي طال و  به تصوير چكش سندان -٢تصوير 

  

 آهنگري و بانقره را % ٩٧طال و % ٣ ،صورت مفتول با روكش طال هدست آمده كه ب شمش به  

 متر ميلي چهار قطر اين مفتول در اين مرحله ةزرسانند كه اندا  متر ميدوطول  حرارت كوره به

دو نفر در دو . استصورت    به اين، كه در باال گفته شد، اولةطويل كردن شمش در مرحل. است

 دوم را ة اول و نفر دوم با چرخاندن شمش ضربةو نفر اول با چكش ضربايستند  ميطرف شمش 

  .متر برسددو فتول به  تا طول مدهند ميكند و اين كار را ادامه  وارد مي
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  اي با روكش طال ه  خام به مفتول نقرة مراحل مختلف تبديل نقر-٣تصوير 

  

   سنگ - ه؛مفتول نقره با روكش طال - د؛اي مفتول نقره -  ج؛اي شمش نقره -  ب؛ خامةنقر -الف

  .يا  جهت كشيدن روي مفتول نقره به طال ةورق روي مفتول و  طال برة كشيدن ورقبراييشم 

را از سوراخهاي حديده كه    آنمتر ميلي چهارمتري با قطر دو دست آمدن شمش  هپس از ب  

 اين كار يعني )٤تصوير  (دهند دارد عبور مي اخهايي با قطر متعدد و مختلف وجودر سو آندر

  . تا مفتول به سيم بسيار نازك تبديل شوددهند مي مرتبه انجام هفتادعمل حديده كردن را تقريباً 

ترتيب تا  هتر ب صورت است كه شمش را از سوراخ اولي با قطر بزرگ  انجام اين كار به اين  

 آخر يعني گذشتن مفتول ةدهند تا اينكه در مرحل  عبور مي، كه كمترين قطر را داردي،سوراخ آخر

 متر دو هزار ة ميگرون و طول آن به اندازهشتاد ة قطر مفتول به انداز،از آخرين سوراخ حديده

 كه از اولين استصورت  ها به اين  عبارتي قطر حديده كاهش ضخامت مفتول يا به. رسد مي

شود و در سوراخهاي آخري  تر مي باريك% ١٥تا % ٢٠ترتيب از طرف آخرين سوراخ به سوراخ به
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دليل ظريف و ضعيف شدن سيم در مراحل  شود كه اين امر به يا كمتر كاسته مي% ١از قطر شمش 

  .است آخرين حديده

  

  
 

   سوراخهاي حديده با قطرهاي متفاوت-٤تصوير 

  

 و تبديل شودبه سيم طويل و مفتول شود تا  ميكشيدن مفتول از سوراخهاي حديده باعث   

الزم به تذكر . شود كشي انجام مي نام سيم  كشيدن و در دستگاهي به  حديده كردن به اسم سيمةادام

 »كشي ضخيم  دستگاه«نام  هاي درشت در دستگاهي به ه اول كشيدن مفتول از حديدةاست كه مرحل

صورت است كه   ها به اين اه از حديدهگ كشيدن سيم درون ايست).٥تصوير  (شود انجام مي

 ةدو ميل. گرداند  آن را مية و دستنشينند مينام منجر  پيچي به كش پشت چرخ سيم استادكار با سيم

انبري كه به يك زنجير متصلي به   گازباند، ابتدا مفتول را دار حديده را نگه مي» مشغاز«نام  آهني به

دنده   اين چرخ.چرخانند دنده مي  كشيده و يك دور به دور چرخاستقالب كه به منجر وصل 



 

  

  هنر ايران 312

ها  دنده چرخ. شود و از آنجا از ميان حديده روي منجر پيچيده مياست  »سبك چرخ«هرز و نام آن 

كشي از فوالد   حديد سيم)٦تصوير ( تا كشيدن سيم بهتر انجام شود دارنداي  بوشهاي مفرغي لوله

اگر اين سوراخها بر اثر ساييدگي . است   ساخته شده، كه در عين حال خشك نيست،كربن پر

 دلخواه ترميم ةنام برقو و چكش و سندان به انداز تيز به نوك ي ريز وي مغارهااد آن را بشوگشاد 

  .كنند مي

  

  
 

  خهاي حديدهاراي از داخل سو ور مفتول نقرهجهت عب   بهكشي گاه ضخيم دست-٥تصوير 
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  »نشان دادن منجر و مشغاز«كشي   دستگاه ضخيم-٦صوير                           ت

 

 

  كشي سيم -2

 علت كم  با اين تفاوت كه بهاست اول يعني مفتول كشيدن ة سيم كشيدن هم مانند مرحلةمرحل

تر   بيشتر و در دستگاهي دقيقةشدن قطر مفتول و ظريف شدن سيم، اين عمل با ظرافت و حوصل

  . شود هايي با قطر بسيار كوچك انجام مي  حديده باتر و و ظريف

  



 

  

  هنر ايران 314

                
 

فوالدگر در حال كشيدن سيم از داخل سوراخ   علي كشي و تصوير استاد عباس  دستگاه سيم-٧تصوير 
  حديده

 

  نخ كوبيدن -3

صورت براي پيچيده شدن    كه در ايندارداي و گرد   دايرهي تا اينجا سيمي كه كشيده شده مقطع

  اين سيم را به ضخامت بسيار باريك و پهناي،ترتيب  را پوشاند به اين توان سطح آن  روي نخ نمي

استحكام قابل  ،كنند با در نظر گرفتن ضخامت اين سيم و پهناي آن  تخت ميمتر سانتي ٠٧٧/٠

  .داردتوجهي 
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  روش تخت كردن

 ،ه استدست آمد هاي ب صورت سيم بسيار نازك با مقطع دايره كه بهرا، اي با روكش طال  سيم نقره

 دستگاه ريسندگي يا چرخ با عمل انتقال .كنند منتقل مي» مغاره« نام  كوچك بهةروي چند ماسور

 از نوعي يگيرد و سيم نام كفگيرك قرار مي اي به ماسوره روي ميله. گيرد ريسندگي صورت مي

 درخشان ةاست از ميان دو نورد فوالدين پرداخت شد  كه به كوك وصل شده» گوشواره« قالعي

  .)٨تصوير  (شود  عبور داده ميكوبي نخنام چرخ  به

 آهني ة ميلباكند فشار اين دو غلطك   چرخي حركت مية روي دو ميلكوبي نخاين چرخ   

 ةفشاري روي يك جفت كند» كفگيرك لنگر« كه سر آن شبيه قاشق است و »لنگر«درازي به اسم 

. شود مي سيم نرم طال و نقره با ضخامت دلخواه تخت ،كند در نتيجه چوبي به اسم گوشي وارد مي

  .شود  موردنظر تنظيم مية به نوع دوخت و پارچبستهاين ضخامت 

                          
  جهت تخت كردن سيم زرين  بهكوبي   دستگاه نخ-٨تصوير 
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 و محصول نقره كنند ميپس از گذشتن تمام سيم از زير غلطكها آن را بر روي قرقره منتقل   

. شود و طال در اين مرحله آماده و براي منتقل كردن بر روي نخ ابريشم به دستگاه ديگري برده مي

 قرقره با ظرافت خاصي انجام  منتقل كردن سيم بعد از گذشتن از بين غلطكها بر رويةطريق

را از زير   پس از اينكه سيم تخت شده از ميان غلطكها گذشت آن صورت كه  به اين. شود مي

 حركت »گاس  راهةميل«نام   فوالدي نازكي بهة و روي ميلگذرانند مي» گاس راه«نام   راهنمايي بهةقرقر

 روي ةاين قرقر. كنند صول نهايي منتقل ميعنوان مح به» پيچ نقره« نام اي به  روي قرقره  ودهند مي

پيچ،   اين ميله؛كند  حركت ميگيرد و مي در ميان دو ستون بالشتك قرار ، كه از فوالد است،پيچ ميله

. دهد  حركت مي، غلطك متصل استة كه به ميل،بند نام قرص بهرا تري   بزرگةبند قرقر كنده و

  راهنما با حركت نوساني خودةقره بپيچند قرقرطور مساوي روي قر براي اينكه سيم تخت را به

 ةصورت كه ميل به اين صورت مساوي پيچيده شود  شود كه نخ بر روي تمام قرقره به باعث مي

 طناب با ديگري است وصل، و ةگرد كه روي قرقر نام هرزه كز بهر بيرون از مياين قرقره به خار

 كامالً ٩ شود كه در تصوير  تصل و كشيده مي ماستچرخ   ميل ته كنده و سر اي كه در به قرقره

   .مشخص است

  
  كوبي و چگونگي انتقال سيم زرين بر روي قرقره دستگاه نخ -٩تصوير 
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است كه سرعت پيچيده شدن قدري بيش از   ها به طريقي تنظيم شده نسبت سرعت قرقره  

 كه براي داردكششي  سيم تخت شده ، بنابراين؛شود سرعتي است كه سيم از روي قرقره خارج مي

  .استجا  ه بسيار الزم و بيپيچيدن يك چنين سيم ظريف و لطيف

  

  پيچي  سازي يا گالبتون گالبتون

 كه آن را است توليد گالبتون، پيچيدن فلز تخت شده دور نخ ابريشم ةترين مرحل آخرين و ظريف

. شود  انجام ميتابي اين كار روي دستگاه چرخ زري يا چرخ نخ. گويند  مي»پيچي گالبتون«

  .شود ميترين قسمت چرخ، سر چرخ يا دوكي است كه در اين چرخ استفاده  مهم

گردد كه با يك جفت گوه به دروازه وصل   مي»آروچك«نام  اين دوك در يك بالشتك به  

جلوي دوك يك جفت بال يا . گذرد  ريسمان يا ابريشم از ميان مركز مجوف دوك مي. است

 سيم ةقرقر. نام عقربك وصل است سرهاي آن از هر طرف به چنگالي بهپروانك قرار دارد كه 

سيم طاليي از قرقره روي يكي از . استشود به دوك وصل   ناميده مي»مغاره«طاليي گردان، كه 

طور كه سيم  آيد و همين سپس دوك به حركت درمي. شود عقربكها گذشته و روي نخ تابيده مي

 و سرعت آن گذرد ميد ابريشم به آهستگي از ميان دوك شو تخت دور نخ ابريشم ريسيده مي

پوشاند و هيچ جا روي  اي را مي است كه سيم تخت دور نخ ابريشمي يا پنبه  طوري تنظيم شده

 عملكرد آن ةگيرد و جاي خالي هم نخواهد داشت كه ارزش اين دستگاه از نحو هم قرار نمي

 كه در اين كارگاه استفاده ،ن دستگاهها الزم به ذكر است كه تمام اي،در آخر. مشخص است

است   مانده  صورت كامالً سالم باقي حال به به  در زمان صفويه ساخته شده و از آن زمان تاشود، مي

  .كند داللت ميكار رفته در آنها   ساخت و جنس مرغوب چوب بهةكه بر نحو

كنند  مي مخصوص منتقل هاي  سيم زرين آن را به روي قرقرهبابعد از پيچيده شدن تمام نخ   

  . دهند و براي مصرف به بازار ارائه مي
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  )علي فوالدگر تصوير استاد عباس(پيچ  ساز يا گالبتون دستگاه گالبتون -١٠تصوير 

  

  انواع مصرف نخ گالبتون

  : كه عبارتند ازدارداين نخ بسته به نوع مصرف انواع گوناگوني 

 »دوزي نقره«نام   و بهشود مياستفاده  هايي با بافت درشت  پارچهدرريشم كه  بدون اب:نخ گالبتون .1

  . معروف است
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  . شود ها مصرف مي  و بر روي پارچهاست كه محصول اصلي :دوزي گالبتون. 2

هاي ضخيم و   و بيشتر بر روي پارچهاستتر   كه كمي از گالبتون ضخيم):يراق(بافي يا  زنجيره .3

  . شود اد تار و پود دوخته مي تعدنظرپرتراكم از 

به دور هم ) ١ ةنوع شمار(صورت تابانيدن دو نخ گالبتون  كه به : فلزي يا گالبتون پيچيدهةمليل .4

   .دارد و ضخامت و استحكام قابل توجهي است

 روش دوخت به اين .توان استفاده كرد  ميچهارغير از مورد  كه از تمام انواع به :ده يك دوزي .5

پوشانند   ارتفاع ميمتر سانتي ٥/١  تا١ محل مورد دوخت را با پنبه به ضخامت تقريباً :صورت است

صورت تابانيدن به دور ابريشم و دوختن به پارچه مصرف و  را به) ٢ة مورد شمار(و نخ گالبتون 

روش   دوزي شده به هاي گالبتون هايي از پارچه نمونه. كنند دوزي مي پارچه را گالبتون

  . است  نشان داده شده) ١٢ -١١ (ةهاي شمار بافي در تصوير وزي و نخ گالبتون و زنجيرهد گالبتون

  
 

اكنون در  ق كه هم١٤ ةحنابند گالبتون شده مخصوص عروس مربوط به اصفهان در آغاز سد -١١تصوير 
كار  آن بهدوزي و زنجيربافي بر روي   كه نخ گالبتون به دو روش گالبتوناست هنرهاي تزئيني اصفهان ةموز

  .است  رفته
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 قندي، سفره، ةهاي مختلف گالبتون شده كه مصارف گوناگون از قبيل پارچ تصوير پارچه -١٢تصوير 
و شده دوزي و ده يك دوزي و زنجيربافي تهيه  كه به روش گالبتون. اند  داشته...روكش بالشت و مخده و 

  .استق در اصفهان ١٤ ةمربوط به سد

  

  گيري  نتيجه

 باستان ايران دارد و نخ گالبتون از ديرباز تا ةسازي ريشه در دور ونه كه گذشت گالبتونگ نهما

ولي متأسفانه اين نيز چونان . است  بخش لباس پادشاهان و اشراف بوده  قاجاريه زينتةدور

 رشته صنايع ، اخيرةخوشبختانه در چند سال. است   فراموشي افتادهةهنرهاي سنتي ديگر به ورط

 ن امراست و مسئوال   دانشگاهي جايي بين ساير علوم براي خود گشودهاي عنوان رشته دستي به

 و اي كاش اين هنر از ياد رفته نيز اند داشتهمبذول توجه بيشتري  هنرهاي سنتي ينسبت به احيا

  . گشود تا رونق گذشته را بازيابد جايگاه خود را در بين صنايع دستي مي
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