
  

  

  

  

  

   هنر سنتي استان بوشهرعبابافي

  

  زاده مرضيه منصوري

  

  

كه به فكر پوشش است    طبيعي، انسان را بر آن داشتهنحفظت از گزند سوااحمنياز به پوشاك و 

ي، انسان با توجه به مواد موجود در محيط خود ياي حتي جوامع ابتدا در هر جامعه. بدن خود باشد

  .است  تهبه بافت و ساخت منسوجات پرداخ

الياف گياهاني چون كنف، پنبه، و الياف حيوانات بومي يعني پشم شتر و گوسفند و موي بز   

 پارچه و وسايل مورد نياز ةانسان در ابتدا با ساختن ابزارهاي ساده به تهي. از جمله اين مواد هستند

بعضي از فنون هنوز هم . است  خود پرداخته و در گذر زمان به پيشرفت و تكنولوژي دست يافته

شود كه كيفيت و ظرافت خوبي نيز  صورت ابتدايي در نقاط مختلف دنيا توليد مي هبا دست و ب

 در نقاط ساحلي و كوهستاني ي مختلفعلت وجود آب و هوا هدر استان بوشهر ب. دارد

 زمينه براي صادرات فراهم خواهد ،شود كه با رونق و گسترش آنها دستي متعددي توليد مي صنايع

 درجه و ٣٠ دقيقه تا ١٤ درجه و ٢٧ كيلومترمربع بين ٢٣١٦٧ اين استان با مساحتي در حدود .شد

النهار   طول شرقي از نصفة دقيق٥٨ درجه و ٥٢ دقيقه تا ٦ درجه و ٥٠ عرض شمالي و ة دقيق١٦

  .است شده گرينويچ واقع 

رافيايي پايين،  عرضهاي جغةعوامل متعددي از جمله كمي ارتفاع، قرارگرفتن در محدود  

غربي و بادهاي گرم و مرطوب دريايي و عبور  وزش بادهاي گرم جنوبو مجاورت با دريا 
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. هستند اقليمي منطقه ةكنند اي از عوامل تعيين هاي سوداني و مديترانه زمستان سيكلونو پاييزي 

ان عربستان و ر اثر اختالف فشار بين بياببفارس هستند كه  وفانهاي خليجتبادهاي محلي از همان 

اين بادها در اصطالح محلي . آيد در فصول مختلف پديد مي) زاگرس(ارتفاعات جنوب ايران 

 وقوع اين بادها در فصل زمستان ...باد ليمر، لچيزب، باد شمال، باد غيوب، باد پيرزن، : ند ازا عبارت

  .دارددستي و سنتي قدمتي ديرينه   در استان بوشهر صنايع.و پاييز است

، بادبزن با برگ نخل ه انواع سبد، گلدان، جاي نان، كال،علت وفور نخلستانها در اين منطقه هب  

 لنجهاي تجاري و ماهيگيري ساخته ،فارس در سواحل خليج. داردشود كه بازار خوبي  تهيه مي

) چوقه(عبا ، انواع قالي، گليم، جاجيم. شود كه نقش مهمي در اقتصاد منطقه و ترانزيت دارند مي

 از پشم نرم شتر  و شتر بودهشاز ديرباز اين منطقه محل پرور. شود ا مواد محلي بافته ميب

صورت خيلي محدود،  هاكنون نيز ب است كه هم  شده  تهيه مي»چوقه«نام  هاي مرغوب ب پارچه

  .كشد  كه آخرين نفسهاي عمر خود را مياست كارگاه در روستاي كردوان دو الي سهمنحصر به 

ربط و حمايت از  هاي ذيد نهاندكرحالل است با توجه مزيبا كه در حال اضاين صنعت   

روستاي كردوان جزء دهستان كبگان، بخش كاكي،  .تواند به توليد انبوه برسد بافندگان مي

كردوان در . است   كيلومتري بوشهر واقع شدههشتاد ة خورموج در فاصل،شهرستان دشتي است

د و ر طول جغرافيايي قرار داة درج٥١ دقيقه و ٢٥رجه و  د٢٨ دقيقه و ١١عرض جغرافيايي 

 نفر است و زبان مردم فارسي محلي ٣٥٠جمعيت روستا .  متر استبيستاز سطح دريا آن ارتفاع 

  .است شيعه شانمردم اسالم و مذهبدين  . استياتي دشتةبا لهج

ريني اولين  شيخهاي بحة طايف؛سال قبل است  مربوط به سيصد،ترين تاريخ محل  يقديم  

 علميه در اين روستا وجود داشت كردوان ة حوز،در گذشته. اقوامي هستند كه به كردوان آمدند

 كوههاي كم ارتفاع ، در شمال روستا. زمستانهاي معتدل و كوتاه داردباآب و هواي گرم و خشك 

  درياي، كيلومتريپنج ةدر سمت مشرق به فاصل. در جنوب نيز رودخانه مند روان استو 

  .فارس قرار دارد خليج

علت تغيير ساختار اجتماعي روستا  ه معيشت براساس دامداري و كشاورزي است كه بةشيو  

كوشند  مي مردم  ودهد كه كفاف زندگي مردم را نمي طوري هصورت سنتي رواج دارد ب هاين امور ب
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 در هر ، گذشته در.ملوان هستنداي روي كشتيها  عده. دست آورند بهمشاغل اداري و دولتي تا 

 ةبخش عمد.  امروز تنها سه كارگاه فعال وجود داردكهاي يك كارگاه عبابافي وجود داشت  خانه

  .است  شده معيشت مردم با عبابافي تأمين مي

 از پشم شتر استفاده ة عبابراي تهيو ه متداول است طقعلت گرمي هوا پرورش شتر در من هب

  .شود مي

  

  ي عبابافي نخ از پشم شتر براةروش تهي

تا سه روز موهاي زبر را جدا . چينند ابتدا موهاي شتر را در فصل مخصوص مثالً بهار با قيچي مي

. كند اگر موي ضخيم در آن باشد دستگاه عبابافي را خورد مي. كنند تا موهاي نرم باقي بماند مي

 )Cerku(كو اي، سياه، سفيد خالص، هم دارد به آن چر  رنگ دارد كرمي، قهوهچهارپشم شتر 

بعد از . شود  قرمز گفته مي،اي تند به رنگ قهوه. گويند  نيز مي)male(سفيد چركو را مله . گويند مي

 )kolbar(كنند سپس آن را كلبر  اينكه پشم شتر را چيده و موي آن را كشيدند آن را تميز و نرم مي

آورند و سپس آن را كلبر  يز به اندازه يك انگشت درمراصورت تارهاي د  يعني آن را به؛كنند مي

پشم شتر را با قيچي . هر شتري يك كيلو پشم دارد. آورند صورت گلوله درمي  يعني به؛كنند مي

. شود  هزار تومان فروخته ميسيزدههر كيلو پشم شتر . تر است پشم سياه گران. چينند معمولي مي

 كه ،ين آن فشنگ يا آهني سانتي است و پاي٢٥ نام دارد كه يك چوب »دوك«ابزار ريسيدن نخ 

بي كه گرد است و سوراخي در وسط دارد كه به سر وكنند يا دوك چ  نصب مي،سنگين است

 بهتر است كاسه چيني باشد كه خوب در ؛گذارند پايين دوك كاسه مي. شود پايين چوب نصب مي

 تاب  و با دست ديگر چوب راگردانند مي نخ را به دور دوك ،با دست چپ. كاسه تاب بخورد

شوند و نخ به گرد آن  هاي نازك نخ به دور دوك جمع مي  رشته،با تاب خوردن چوب. دهند مي

كنند   يعني به دور يك كاغذ جمع مي؛كنند مي) gorveh(بعد از ريسيدن نخ آن را گروه . پيچد مي

سيده ير دو تا دوك ، يعني نخ بايد دوال شود؛زنند مي) gorg(نيم كيلو كه شد گرگ . تا گلوله شود

  . پيچند شده را هركدام دور يك چوب مي



 

  

873   عبابافي هنر سنتي استان بوشهر

 ٣×٤گيرد و اتاقي است به ابعاد   كارگاه در منزل شخص بافنده قرار مي:ويژگي محل انجام كار

  بيرون كارگاه كشيده شده، متر استشش كه ، دارةمتر كه چال و پاچال زير آن نصب است و بقي

سوي  به اق كار نيز از سنگ و گچ است و روات.  متر عرض دارد و در ندارددواست در ورودي  

 زيرا نخها بايد خشك باشند و از ورود رطوبت جلوگيري ؛شود كه آفتابگير است جنوب باز مي

  . متر است در هواي آزاد قرار دارد٥/٦ دار كه طول آن ةمحل بافت در اتاق است و بقي. شود مي

با اره آنها و سازد  د استادكار آنها را ميابزارها از جنس چوب هستند كه خو:  ابزارةچگونگي تهي

  . ابزارها از چوب نخل و گز هستند.كند را درست مي

 قبالً شانه.  تمام ابزارهاي قديمي هستند و حدود صد سال عمر دارند. فلزي است،تنها شانه  

گر وجود ندارد و از نايين اصفهان تهيه دي ولي امروزه ه استشد در روستاي درازي ساخته مي

  .كنند يم

 متر وسط كارگاه ٥/١گودالي به عمق . كنند صورت است كه ابتدا دار برپا مي روش كار بدين  

روي . كوبد  با دست مي وآورد مينشيند و با پا پدال را به حركت در   كه بافنده در آن ميكَنند مي

 متر است كه ٥/٦ دار طول. كند كند بعد بند كار را آماده مي پا ميه  ب»لوكه«نام  چوبي بهگودال چهار

 تار دوال ١٦٠٠دهند كه عبارت است از   و نخها را دور چارچوب تاب ميشود ميپا ه روي زمين ب

 ؛دهند  نخها را تشت مي،كنند براي دواندن  نخها را به اوزار وصل مي.شود كه روي دار زده مي

  .كنند يعني دوال مي

 اين عمل به خاطر .نمايند اند، آغشته مي ه مخلوط كرد كه قبالً، خرما و آبةنخها را با شير  

جاي مخلوط آب و خرما از آب شكر نيز استفاده  هاين است كه نخها خشك شود و تاب نخورد ب

 ،گذارند بند كار كه آماده شد سني را مي. كنند نخها وقتي خشكيد شروع به بافت مي. نمايند مي

 هم به دسته  چلك،ه آن متصل است داركنه روي آن است كه چلك ب،روي لوكه هم دسته است

  .متصل است

ه ر گلوله شده را گي بعد نخها،بافند  سانت ميچهار يا سه ،ابتدا ريشه توي شيار است  

 تا اوزار چهاردار و  دستگاه يك شانه. شوند دهند بعد مشغول بافتن مي  يعني پيوند مي؛زنند مي

 بين تارها رد ،كه نخ دور آن استرا، زر  ني. آيد رود و دوتا پايين مي دو تا اوزار باال مي. دارد
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گاهي . با بافته شودعكنند كه  زر را رد مي  نخ ني،زنند  هر بار كه شانه مي؛زنند كنند و شانه مي مي

دهند و از نو،   دستي تاب مي، به اطراف دسته.بافته شودتا زنند  يك بار و گاهي هم دوبار شانه مي

 بهترين موقع براي بافتن عبا هواي خشك.  متر است٥/٦رچه طول پا. كنند شروع به بافت مي

. شود آلود باشد دستگاه خورد مي طوب براي بافتن بد است هر وقت هوا مهر ابري و ماست هواي

 ،شبها نيز دار را. كنند اگر هوا باراني شد دار را جمع مي. دشو  مي نعطفمچون چوب نرم است و 

بافت يك . كنند ا دوباره آن را دراز ميهكنند و صبح  جمع مي،كه قسمت اعظم آن در آفتاب است

  .كشد  روز طول ميشش تا پنجعبا 

، چوب سني آن را محكم به بند »دسته«نام  هسني چهار سوراخ دارد چوبي در آن است ب  

. شود كه پارچه خورد نشود پهناوازن روي پارچه نصب مي. كند به چوب لوكه وصل ميو لوكه 

 يعني نخ آن ؛كند  بافت را يك ال مي، بلولنخ دور بلول است. ه و زير دسته استشانه وسط دست

زمين قرار دارد وصل است در  بند كار به ميخي كه انتهاي دار و ودار به بند كار وصل . يكي است

 لوكه وصل است براي ميزان كردن و بهنام كنه  هداري ب چوب دندانه. كند كه عبا را سفت و شل مي

  .چلك از چوب و بند است. دار قرار دارد  چلك و دار چلك روي چوب دندانهةدي پارچبن درجه

دهند آماده كه شد دور   تاب مي»كالي«نام  از پشم شتر است دور ابزاري بهكه ابتدا نخها را   

 آن را ةچهر. خورد  دور آن تاب مي،چرخو روي سكويي نصب است و نخ. گردانند چرخو مي

چيرك نيز . دهد دو تا قرقره هم وسط چهره قرار دارد كه نخ را تاب مي. ندده دور چرخو تاب مي

رود و دو تا پايين  اوزار در گودال قرار دارد كه يك پاي آن باال مي .كند اوزار را باال و پايين مي

  .آيد مي

شود، بعد از رد كردن نخها آنها را با دسته   تار را كه گنر زدند دوباره شروع مي١٦٠٠  

بين هر . دهد  يعني تاب مي؛دواند مياژدع ابزاري است كه بند را . زنند بند سپس شانه ميكو مي

اي دو نخ يا تار وجود دارد، چهار دانه تار رو و چهار دانه زير دارد كه دو به دو بافته  دندانه

و طور تا به هشت دانه تار زير و هشت دانه تار ر  يعني دو تا زير و دو تا رو و همين؛شود مي

  .برسد
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  تغييرات

 كه نخ دور ، بلول.است   بعضي از ابزارها تغيير كردهاماروش بافت از گذشته تاكنون تغييري نكرده 

 و چوبي بوده ها قبالً جنس شانه. است و امروز پالستيكي است   قبالً از ني بوده،خورد آن تاب مي

  .شود امروز فلزي است و در اصفهان ساخته مي

كارگاه شخصي است و در منزل شخصي بافنده قرار دارد و : ابزار و كارگاهچگونگي مالكيت بر 

 مزد بافت هر گيرد مي پشمها را از مردم ،بافنده. باف است ابزار نيز متعلق به خود بافنده يا چوقه

  . هزار تومان استهدعبايي 

 پشم و ةبافي كار مردانه است و زنان به تهي  چوقه:چگونگي تقسيم كار براساس سن و جنس

  .كودكان در اين كار نقشي ندارند. ند هستسيدن بندها مشغولير

  

  آداب و رسوم و اعتقادات

  .زنند باف آيد جلو وي دسته نمي ـ اگر كسي چشمش شور باشد و به كارگاه چوقه

  .دانند  اين كار را بد مي،بافند ـ روزهاي عاشورا و وفات ائمه نيز نمي

  ؛بافي وجود دارد ه عباـ در بردخون معمايي براي كارگا

  :آن چيست دهن هزار دارد

  )سه تار يعني اوزار(در هر دهني سه تار دارد 

  )باف است منظور چوقه(شاهي كه نشسته بر سر تخت 

  .اينها همه در كنار دارد

پوشند بلكه اين عباها صادراتي است و به كشورهاي  مردم خودشان در كردوان عبا نمي  

 و شيوخ فروشند مي آنجا با قيمت گران  و درشود ها به عراق هم برده ميعبا. شوند عربي صادر مي

عباهايي به قيمت ارزان و اندازند  كشورهاي عربي خريدار آنها هستند كه بر روي دوش خود مي

  .اندازند  علميه آن را بر دوش ميةكنند كه روحانيان حوز وارد كشور مي

 كفته با پشم بافتند؛ مي نيز )kofte(فته ك ،وه بر چوقه در قديم با اين كارگاه عال:ها ساير بافته  

  .است  كفته زمستانه بوده. تر از عباست هاي آن ضخيم گوسفند است و دانه
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  ها و اصطالحات عبابافي واژه

 سانت است كه هشت بلول نخ روي آن سوار است شصتاژدع چوبي به درازاي : )azdol(اژدع 

 و براي بافت پارچه آماده دهند ميلهاي نخ را روي آن قرار  سانتي است كه بلوبيستهشت فلزي 

  .كنند مي

  .شود  براي صاف كردن پارچه از استخوان استفاده مي:)ostexun(استخوان 

 دو تا بگذارند پا روي آن ،است   چارچوبي است كه با چوب نخل درست شده:)owzar(اوزار 

  .آيد  و دو تا پايين ميرود مياوزار باال 

  . بلول گويندشود ميهايي كه از جنس ني است و نخ دور آنها تاب داده   به لوله:)bolul(بلول 

  .كنند كنند و عبا را با آن سفت و شل مي دستگاه را به ميخ كار وصل مي: )bande kar(بند كار 

  .در گودال قرار داردو  پاشال مانند پدال است :)pasal(پاشال 

اه بعد از شانه قرار دارد از كج شدن پارچه جلوگيري روي دستگ: )pahnavazen(زن اپهناو

  .كند مي

  .شود به تارها تال گفته مي: )tal(تال 

لهرج )jolhar( :شد به عباباف در قديم جلهر گفته مي.  

جهت بافت باال و  به و اوزار را شود ميب صاز چوب و بند است روي دستگاه ن: )jirak(جيرك 

  .آورد پايين مي

  .بافد نشيند و مي دالي است كه بافنده در آن ميگو: )cal(چال 

خورد اين دستگاه بر روي سكويي  دستگاهي است كه نخ دور آن تاب مي: )carxow(چرخو 

  .نصب است

دو تا قرقره وسط چره و چرخو قرار دارد . دهد  چره نخها را به دور چرخو تاب مي:)cere(چره 

  .دهد كه نخ را تاب مي

  .نام چوب سني دارد هاي ب  دستهسني: )cu sani(چوسني 
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  .شود  به عبا چوقه يا چوكه گفته مي:)cuke/cuqe(چوقه  /چوكه

  .شود باف گفته مي بافد چوقه كسي كه عبا مي: )cuqe baf(باف  چوقه

  .شود  به چوبهايي كه چلك به آن وصل است دارچلك گفته مي:)darcelak(دارچلك 

ت كه روي لوكه قرار دارد براي ميزان كردن و داري اس  چوب دندانه:)darkene(داركنه 

  .بندي پارچه است درجه

  .كوبند  با دسه پودهاي بافته را مي:)dase(دسه 

  .گويند  به باال و پايين رفتن تارها دومن بال مي:)dumen bal(دومن بال 

بافته  دسته و زيردسته چوبي است كه شانه بين آنها قرار دارد و پودهاي :)zir dase(زير دسه 

  .كوبد شده را مي

  . در ابتداي دستگاه نصب است و كارش جمع كردن پارچه است:)sani(سني 

  .زنند  آنها را شانه مي، بعد از بافت پودها:)šune(شونه 

صورت  دهند كه به كنند دور كالي تاب مي  بندهايي كه براي بافت پارچه استفاده مي:)cali(كالي 

  .كنند سپس آنها را گلوله ميآيند  متري در مي كالفهاي نيم

  . و بافتي ضخيم داردشود مينوعي عباست كه با پشم گوسفند بافته : )cofte(كفته 

  . شود  به گره زدن تارها و پيوند آنها با همديگر گنر گفته مي:)genar(گنر 

 چارچوبي است كه روي دستگاه نصب است و ابزارهاي بافندگي به آن وصل :)lowke(لوكه 

  .است

  .بندند  ميخي بزرگ كه در زمين نصب است و دار پارچه را محكم به آن مي:)mix kar(خ كار مي

  . شود يعني يك اليه است  به بافت پارچه يك ال گفته مي:)ywkla(يك ال 

صورت ابتدايي با  هاز هنرهاي سنتي موجود در ايران است كه امروزه ب) بافي چوقه(عبابافي   

شود شيوخ  كه از پشم شتر تهيه ميرا اين عبا . شود وان توليد ميكيفيت عالي در روستاي كرد

گسترش و .  داخلي نداردةعلت گران تمام شدن آن استفاد هكنند ب كشورهاي عربي استفاده مي

هر يك از فنون در گذشته .  اقتصادي مملكت كمك خواهد كردصادرات اين محصول به رونق
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فت تكنولوژي و انبوه توليدات مدرن فنون سنتي و بومي علت پيشر ه ب.است   خود را داشتهجايگاه

نزديك است و بعضي از آنها   هاي مدرن داده خود را به كاالجايشود  كه اغلب با دست تهيه مي

 و اكثراً با چوب استتكنيكها و ابزارهاي ساخت ابتدايي . ها جاي گيرند  كه در آرشيو موزهاست

 -سازد ميخود استادكار در كارگاه يا منزل شخصي  د وشو محلي چون درخت كنار و گز تهيه مي

است و هر   صورت كارگاههاي وسيع صورت نگرفته ه امكانات مالي گسترش فنون بنبودعلت  هب

گسترش و رونق اين هنر و حمايت مالي از . يك دستگاه بافت قديمي و ساده دارد بافنده در منزل

كشور بازار خوبي دارد از  و از آنجا كه عبا در خارج ودش ميزايي روستائيان  بافندگان باعث اشتغال

 فرهنگ گذشتگان و تالش ،و با حفظ اين سنت. صادرات آن باعث ارزآوري به كشور خواهد شد

  .براي زيستن به نسل آينده خواهيم آموخترا آنان 
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