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  مژگان واليزادة اردالن

  مديريت صنايع دستي استان كردستان

  واحد تحقيق و توسعه 

  

  

  مقدمه 

هاي  بندي  كه اگر با تقسيمبوده استهنر ايران از ديرباز تاكنون داراي چنان تنوع وگستردگي 

ي شامل  تاريخةهر دور. شود معمول با آن برخورد نكنيم چيزي جز سردرگمي حاصل نمي

 هنرمندان ةپرورد  كه دستيي استهاي زيبا نقش ها و هاي هنري مختلف همراه با فرم بخش

 .دنآويزي جهت آفرينش يك اثر هنري ديگر باش توانند دست ها مي تمامي اين فرم .باشند خالق مي

 كنجكاو دارد و گذرد ذهني حساس و در واقع يك هنرمند نسبت به هر چيزي كه در اطرافش مي

اين حس زيباشناسي است كه قدرت خيال  آفريند و ترين عنصر زيبا اثري هنري مي  كوچكاز

 بخشي ،بدينسان هنر كند و ديد انسان را نسبت به تصور يك شي دقيق مي انسان را برانگيخته و

  .شود جدانشدني از زندگي انسان مي

ها فرهنگ هر ملت   طي قرن.شك براي شناختن هر ملتي بايد فرهنگ آن ملت را شناخت بي  

كردها از اقوام ديرپاي ايراني هستند كه و نماياند  هاي خاص خود را مي گيرد، ويژگي شكل مي
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 بنابراين .اند ن نقش اساسي در تحول فرهنگي آسياي باستان بازي كردهانظر بسياري از محقق به

اين بوده تا  ركوشش گردآورنده ب لذا سعي و. باشد تعمق در فرهنگ اين قوم در خور توجه مي

  . يكي از هنرهاي ديرپاي اين قوم را معرفي نمايد

 ها  بلوچ وپشتوها يعني از ديدگاه نژادشناسي كردها مانند ديگر مردمان اين سرزمين  

طول هزاران سال گذشته، كردها را  ميان قبايل مختلف در ها و ازدواج در كوچ تبعيدها و. ندا ايراني

  . هاي متفاوت تقسيم كرده است تسن  عقايد واهايي ب به گروه

 قبايل .كنند غربي زندگي مي آذربايجان كرمانشاه و هاي كردستان و اكثر كردها در استان  

تعداد  هاي كوپت داغ خراسان و شرقي ايران در رشته كوه بزرگي از كردها در نواحي دور شمال

آن سوي  در. نت دارندها سكو شرقي ايران ميان بلوچ جنوب كمي در نواحي غربي تركستان و

اند ولي تمركز  سوريه مستقر شده  جزيري درةمنطق هاي كوچكي از كردها در مرزهاي ايران گروه

اطراف شهرهاي بيت ليس، ارزينجان، دياربكر،  تركيه در مرزهاي مشترك ايران و اصلي آنها در

 كردها ةگسترددليل پراكندگي  هب. شرقي عراق و داخل ارمنستان است آناتولي شرقي، شمال

خورد كه  هاي آنان تنوع بسياري به چشم مي طور در گليم همين گوناگوني در هنرهاي بومي آنها و

  .توان نام برد  اندازه و رنگ مي،كار رفته اين رابطه از گوناگوني طرح، بافت، مواد به در

عالقه  شق و مردم اين خطه با ع.بافي هنريست كه از ديرباز در اين سرزمين بوده است گليم  

هاي  تصورات همراه با نخ آرزوها، نيازها و. اند پودها نقش زده تار و هاي طبيعت خود را بر ييزيبا

 نسبت به اطراف ي ذهن حساسيباف مانند هر هنرمند ديگر  يك گليم.اند تارها نشسته رنگين بر

طور  ه ب.افزايد مياين خود به ظرافت كار  د ون حالت انتزاعي دارهمههاي گليم   طرح.خود دارد

هاي  ماهي  در اين نقش طراح با هنرمندي تمام حوض و.توان از نقش ماهي درهم نام برد مثال مي

الزم به . گليم نقش زده است را بر) ستاره(هاي زنبق، ارژنگ   امواج آب، گلدان با گل،اطراف آن

  .استذكر است كه اين طرح داراي شهرت جهاني 

تر  تر و بديع تر، عميق هاي متمادي پيچيده ها و قرن  در طول سالها ها و مهارت نوع نگرش  

بافان كرد آفريده  هاي بسيار متنوعي در آثار گليم طرحهاي گذشته تاكنون  در طي سال. شده است

  .شده است
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مواد  ها و  آن رنگةهاي خاص اين ملت، تاريخچ آوري طرح هدف از اين تحقيق جمع  

  . باشد  مراكز مهم اين هنر مي آن وايه خاص آن، طرز ساخت و ويژگي

هاي فراموش شده بتوان جايگاه در  احياء طرح هدف اين است كه با معرفي اين هنر دستي و  

اين راستا حمايت از  در. ميان هنرهاي دستي جهان مشخص نمود خور ارج اين هنر را در

هاي   دولتي و پشتيبانيهاي هاي آموزشي از طريق كارگاه گسترش فعاليت هنرمندان اين رشته و

اين رشته و  گذاري در چه بسا با سرمايه. استمالي دولت از اين هنر دستي، بسيار الزامي 

تر در توليد و سپس هدايت توليدات به سوي  برداري مطلوب گذاري صحيح به منظور بهره سياست

  . بازارهاي جهاني موجب افزايش منابع ارزي كشور شود

پناه و اكرم كريمي و آقايان سعيد  ها خديجه علي هنرمندان عزيز خانماين گردآوري با كمك   

  .فردين صادق ايوبي همچنين مسئولين محترم چون آقاي قرني صورت گرفته است نظري و

  

  استان كردستان  وضعيت صنايع دستي در

 ساده، ابزارهاي  با دست و كه عمدتاًكردتوان صنايع دستي را به آن گروه از توليدات اطالق  مي

 ١.مهارت ذوق و بينش انساني در توليد آن نقش اساسي داشته باشد پرداخته شود و ساخته و

همچنين امكانات  شرايط اقليمي خاص خود و  تمدن و،صنايع دستي هر منطقه براساس فرهنگ

توان  واقع در صنايع دستي هر ملتي مي در. گيرد منطقه، شكل مي  موجود درةمواد اولي ابزاري و

  .  تاريخي آن ملت را ديدةپيشين  تمدن و،هنگفر

هاي اصلي منطقه محسوب  كشاورزي كه از مشغوليت در كردستان عالوه بر دامداري و  

يان است كه يمهم درآمد مردم كردستان خاصه روستا  صنايع دستي يكي از منابع عمده و،شود مي

 از جمله صنايع دستي برجسته ، داردكشاورزي  آن ارتباط مستقيم با دامداري وةواقع مواد اولي در

خراطي  كاري و بافي، نازك همچنين گيوه محصوالت فرعي آن و فرش و در كردستان گليم و

  . باشد مي

توليد  طور مستمر به فعاليت و هتوان يافت كه ب  روستايي را ميةدر كردستان كمتر خانواد  

كردستان نيز در . يع خانگي نپردازدانواع ديگر صنا موج و، گليم،  قاليصنايع خانگي مخصوصاً
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 ةمانند ديگر نقاط دنيا هنر بافندگي از ديرباز منحصر به زنان بوده و هنوز بخشي از وظايف روزان

در واقع زنان روستايي در كنار كار . دهد آنان را در خانه و زندگي روستايي تشكيل مي

ريسي   پاييز و زمستان به كار نخهايي چون فرساي كشاورزي در اوقات فراغت و يا در فصل طاقت

 خود گليم يا فرش تهيه ة دختران جوان براي جهيزيپردازند و معموالً و بافت گليم و فرش مي

  . نمايند مي

 خاص خود هميشه داراي خريداراني در ةارزش افزود گليم كردستان با كه فرش و از آنجائي  

.  صنايع دستي منطقه جايگاه خاصي داردميان توليدات  در،خارجي بوده است بازارهاي داخلي و

 ةمين مواد اوليأواقع جهت ت در رشد دامداري در منطقه دارد و  تنگاتنگي باة اين رشته رابطةتوسع

  . گذاري بيشتري نمود سرمايه) دامداري(هاي روستايي  فرش بايد در اين بخش از فعاليت گليم و

  

   گليم ةتاريخچ

 آنچه مسلم است اين است . از ابهامات تاريخ زندگي بشر استمنشاء اصلي هنر بافندگي ريشه و

از آثار كشف شده معلوم  كه انسان از پيش از تاريخ بنا به نياز خود صنعت بافت را آغاز نموده و

  . صنعت بافندگي از همان روزگار بوده است اساس هنر و گردد كه پايه و مي

 منابع . بوده استرفتوقفه رو به پيش ف بيهاي مختل بافندگي در مناطق گوناگون و در زمان  

 هومر و كتاب مقدس انجيل ،چون ايلياد تاريخي بسياري در مورد بافندگي و نوع و كيفيت آن،

. اند هاي مصري آشكارا بافندگان در حال كار تصوير شده هاي ابتداي مقبره در نقاشي. باقي است

مراحل مختلف بافندگي ود نيل نقوش هاي سنگي مكشوفه در اطراف ر همچنين در نقوش تابوت

   ٢.توان يافت رسد مي را كه قدمت آن به حدود هزار سال قبل از ميالد مي

 پديدار يميان قبايل چادرنشين صنعت بافندگي ابتدا در باره معتقدند هنر و اين ن درامحقق  

 در چادر وجاي زيرانداز  داري بوده، اينان پوست گوسفند را به شان گله ةگشته كه كار عمد

شروع را بافتن آن  به تدريج ريستن و دادند و همچنين براي پوشش تن خود مورد استفاده قرار مي

امثال آن را تهيه  وجود آوردند كه سرانجام قالي، گليم و همهارت و تنوعي در كار خود ب كرده و

  . اند كرده
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 ،كمتر زودتر از بافت قالي ةنياز به مواد اولي علت سادگي وه بافي ب  نيست كه گليميترديد  

سفانه أ مت. شروع شده است،باشد وسايل گوناگون مي نيازمند مواد و كه پيچيدگي بيشتري دارد و

عوامل   آب و،باران، مقابل باد در، العاده اي نداشته پشم دوام فوق هاي نخ و به علت اينكه رشته

 پيش را ةهاي چند هزار ها يا قالي ليماي از گ نمونهتوان  ميطبيعي ديگر زياد مقاوم نيستند كمتر 

دارهاي چوبي و ديگر آالت  ريسي، هاي نخ دوك ها، ابزارهاي بافندگي نيز مانند شانه. يافت

كه از جنس استخوان و يا چوب بوده باشند مدت زيادي در زير خاك محفوظ  بافندگي كهن چنان

 توليد بافندگي را نشان ةانده، سابقجاي م ماند و به همين دليل فقط ابزار سنگي بافندگي به نمي

  ٣.دهد مي

ميان تمامي آنان بافت  امروزه در بين عشاير از ديرباز وجود داشته و بافي در ايران گليم در  

هاي خاص گليم سبكي و قابل  از ويژگي. رواج دارد  سنتي حفظ شده وهاي كامالً گليم با روش

ن براي مصارف گوناگون آن را توليد و استفاده بنابراين عشاير و چادرنشينا .حمل بودن آن است

  . كنند مي

البسه، اثاث چادر و پوشش حيوانات،  گليم عالوه بر ايجاد آسايش همچون زيورآالت،  

هاي گره بافت و فلزات قيمتي و  نشانگر هويت روستاييان و چادرنشينان است و به همراه قالي

 بافي عشاير عموماً دارهاي گليم ٤.رود ميشمار  حيوانات بخشي از ثروت اشخاص و قبيله به

نقل امكان جمع كردن آنها حتي در شرايطي كه  دارهاي افقي است كه از نظر سهولت حمل و

  . صورت ناتمام روي آن باشد موجود بوده است گليم به

بافي به دارهاي عمودي كه  برخي از مناطق روستايي كشورمان دارهاي افقي گليم امروزه در  

 دهشنياز به فضاي كمتري نيز دارد تبديل  يان تطابق بيشتري داشته ويط زندگي روستابا شراي

گرچه .  البته هنوز هم در روستاهاي زيادي از ايران استفاده از همان دارهاي افقي رايج است.است

 بدون ،كردستان اطالع دقيقي در دست نداريم زمان شروع آن در بافي و  تاريخي هنر گليمةاز سابق

 ديد به همراه حصيربافي، نمدمالي در رديف نخستين صنايع و هنرهاي فالت ايران قرار دارد وتر

 مناسب و قابل حمل جهت استفاده در نقاط سرد و عنوان زيرانداز گرم و هاي بسيار دور به از زمان
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 ياء وحمل اش مقاوم براي نگهداري و پود محكم و اي از تار و بافته نيز در مقام دست كوهستاني و

  . دارد كاربرد هميشگي داشته و تزئين منازل روستاييان مورد نظر بوده و آذوقه و

فروش روستاهاي و خريد   مركز معامالت و،در گذشته شهر سنندج مانند ديگر مراكز استان  

با مايحتاج خود  آوردند و محصوالت خود را به شهر مي يان توليدات ويروستا اطراف بوده و

  . هاي مختلف بود اند بافندگي به گونه  از جمله توليداتي كه روستاييان داشته.ندكرد معاوضه مي

كردستان در مرزهاي كشور با يك سري از  جداي از بازار داخلي، محصوالت توليد شده در  

ميان اين توليدات گليم و فرش كه ساخت صنعتگران منطقه  شد، در كاالهاي مورد نياز معاوضه مي

ترين هنر   در تجارت برخوردار بود كه جداي از مصرف داخلي استان بزرگيصبود از اهميت خا

  .  داد گذشته تشكيل مي صادراتي استان را در

  

  منطقه  ها در بافته انواع دست

، دو نوع كاله، نوعي پسك، )بند مچ(عالوه بر گليم، قالي، جاجيم، پالس، جوراب، شال، كاله 

نوار  طناب تور و افسار، دست افسار و ، جل اسب و)كالش(دستكش، خورجين، مفرش، پاپوش 

  .  از موي بز بوده استبعضاً  از پشم وها عموماً اين بافت. شود بافته مي

 ة نفوذي شهر سنندج است، نوعي پارچةرود اورمان كه جزء حوز در بعضي نقاط مانند ژاوه  

اي،  قهوه رم تيره وهاي كرم روشن، ك در رنگ مرغز يا مرخوزنام  هعرض از كرك بز ب  كم

ها لباس كردي مردان  با اين پارچه. شود هاي طبيعي بافته مي ديگر رنگ خاكستري، سياه و

شود كه براي  اين منطقه بافته مي دركرباس نام  هاي ديگر نيز ب پارچه. شود دوخته مي) چوخورانك(

پالس شود،  ها بافته مينام پالس در روستا ه بي نوع ديگر زيرانداز.شود لباس از آن استفاده مي

آن را در ديگي  كردند و هاي روستايي كه از هم باز مي  گليمةپود كهن عبارتست از تار و

نخ پشمي كلفتي   سپس آن را ريسيده و.آيد دست مي هناصاف ب پشمي زمخت و جوشانند و مي

اين يك زيرانداز  وبافند  صورت گليم مي  بعد بدون اينكه آن را رنگ بزنند دوباره به.شود توليد مي

كهنه نيز  هاي زائد و الزم به ذكر است در اين نوع دستبافت از تكه پارچه. قيمت است بسيار ارزان

  . شود استفاده مي
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العبور  خصوص مناطق صعب ه كردستان بةروستايي منطق  خودكفاي عشايري وةدر خانواد  

 نماز تهيه ةجهت اداي فريضز جانما نيز  وجهت پيچيدن رختخوابهايي  بافته اورامانات دست

  . اين منطقه وجود داشته است روستايي در صورت يك هنر خانگي و هاين ب گردد و مي

 هايي متفاوت چون دو محراب، محراب داركشكولي، سركوتره، محراب دار و طرح  

  . شود محراب در وسط روي جانمازها بافته مي سركوتره، دو طرف سلسله و سركوتره، سلسله و

) تگرگ(ام تگر ن سفيد به  سياه وة طرح چهارخان.دار است  حاشيهةها چهارخان شتر طرحبي  

پيچ را اغلب  سقز رختخواب  در بانه و.دهد است كه خطوط زيگزاگي آن آذرخش را نشان مي

اي خاص  طرح متداول آن به شكل پرنده به شيوه. دوزند به هم مي بافند و چهار يا پنج تكه مي

با ( ردستان بسته به عرض دستگاه بافندگي و نظر بافنده از سه يا چهار تختههاي ك موج. است

ها را با استفاده از نخ يا پشم رنگي از عرض به   سپس اين تخته.شوند تشكيل مي)  مشخصاژمتر

صورت  ه بنقش موج اكثراً. آيد دست مي ه متر ب٢*٢ ة محصولي در اندازمعموالً بافند و هم مي

  . شود  بافته ميدرشت شطرنج ريز و

هاي  شود كه از زمان هاي متعددي ديده مي طرح ها و هر دياري از كردستان شكل واقع در در  

دست هنرمندان امروز سپرده  سرانجام به محافظت گشته و  بافندگان محل تكرار وةوسيل بهگذشته 

 خود ةتند كه به نوبانتزاعي هس ها بنيادي ساده و ها به سبب نوع بافت دستبافت اين نقش. اند شده

   .باشند هاي موجود در زندگي مردم مي ها و واقعيت دلبستگي حاوي بعضي از اعتقادات و

ترين شكل كار وجود نقش بزرگي در وسط دستباف است كه اغلب در اطراف آن  رايج  

هاي بزرگ  موقع بافت نصف اين نقش  در.شود صورت قرينه ديده مي تري به هاي كوچك نقش

صورت يك طرح كامل  هها به يكديگر ب شوند كه پس از دوختن تخته خته موج كار ميت روي هر

هاي  نقش يا خرده انه يكي يا چند نقش بزرگ وگطور جدا به گاهي نيز روي هر تخته و. آيد درمي

 توان دو هنگام بافت با تعويض وردها مي در. شود طور كامل در يك تخته بافته مي تر به كوچك

. ساده مشهورند هاي نقشين و اصطالح محلي به موج مود كه درايجاد نفاوت گونه بافت مت

هاي  موج اي را در طور شانه همين دار و دار، سلسله هايي ديگر نيز چون سركوتوره، محراب طرح

  . بينيم كردستان مي
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شود  هاي شيميايي استفاده مي  از رنگهاي پشمي اكثراً حال حاضر جهت رنگرزي نخ در  

هاي سنتي مانند قرمز سير، قرمز روشن، صورتي، زرد طالئي، زرد نارنجي، نارنجي،  ولي رنگ

سياه . گيرند كار مي هگاه سياه را همچنين ب اي، آبي متمايل به بنفش و سبز سير، سبز روشن، سرمه

قرمز  آبي و سه رنگ اصلي زرد و ها كاربرد زيادي دارد و جداكردن محدودة نقش براي تفكيك و

   .روند شمار مي هناپذير از موج اين سرزمين ب هاي جدايي نارنجي رنگ زرد و ه سبز وبه همرا

هاي كم عرض به مانند مرغز همگي  پارچه هايي چون جانماز، موج و الزم به ذكر است بافته  

عرض  استادكار بسته به نوع آنها ممكن است گاهي در شود و توسط يك نوع دستگاه بافته مي

 ،) پاةبا حركت ضرب(راتي بدهد، ابزار كار جوالها شامل يك دستگاه چهار وردي دستگاه خود تغيي

 ةپيچ، ماكو، شان ماسوره) اي است برخي موارد پنبه در كه تارهاي آن پشمي و(كشي دستگاه  چله

  . باشد  فلزي ميةماسور ساخته شده از ني و

ي گليم مرسوم بوده كه كلفت هاي كم درآمد نوع خانواده بيشتر در هاي معمولي و در خانواده  

) بر(در اصطالح محلي به آن  ناهموار بوده و كار رفته خيلي ضخيم و همواد ب زمخت و و

تارها در اين نوع گليم شايد يك سانت از هم فاصله داشته باشد اين نوع گليم فقط . گويند مي

 قوش آن بسيار ساده وگذشته ن در. شود جا نمي هبه علت سنگيني آن چندان جاب زيرانداز بوده و

شود البته مقداري  آن بسيار كم بود، امروزه اين نوع گليم در بعضي نقاط بافته مي تنوع رنگ در

  . باشد  برخوردار ميينوع خود از زيبايي خاص در تر و ظريف

الياف پشمي در   حصير وةوسيل ه اشاره نمود كه ببافي توان به چيغ ها مي بافته از ديگر دست  

عين حال  در شود و دور حصير تابيده ميه كه الياف ب طوري ه ب،شود  مختلف بافته ميهاي رنگ

  . گردد روي حصير ايجاد مي هاي زيبايي در حين بافت بر نقش

ديگري   يكي جاجيم راسته و،نوع است  كه دواستها  بافته  نوعي ديگر از دست:جاجيم  

ناطق ايران است ولي جاجيم شقه محصول هاي م  جاجيمةجاجيم شقه كه جاجيم راسته مانند بقي

  . نقوشي هندسي دارد و تر بافتي پيچيده باشد و افشار مي گروس و اسفندآباد و ييالق و

اين جاجيم در عرض كم حدود بيست سانت  روي اين جاجيم با هم فرق دارد و پشت و  

  . است) بوش( ابزار كار نيز سه پايه و .شود بافته و سپس به هم دوخته مي
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گويند  مي) تاقيله(را  هايي كه آن كاله شود و شهر سنندج بافته مي هاي محلي كه در جوراب  

موادي كه  تر است و هم گران تر و اين نوع جاجيم هم مرغوب.  را داردجاجيم شقهشباهت بافت 

  .  استتر  آن باريكةنخ تابيد شود داراي تنوع بيشتري بوده و كار برده مي هآن ب در

هاي افشار،  توان از طرح شود مي جاجيم استفاده مي حال حاضر در ايي كه دره از نقشه  

 مربوط به اين منطقه كمترها نام برد كه  خشتي، اوزك قاش، ناختي بز، بادامي، ساده، سيرگا و جول

  . از ديگر نقاط كشور آمده است  واست

گاهي نيز در اشكال  انه وعنوان كيف دستي زن  بههاي گليم است كه معموالً  از فرآورده:چنته  

قطعه گليم كه با ظرافت از سه طرف  از دواست چنته عبارت . گيرد تزئيني مورد استفاده قرار مي

هاي رنگين   همنگول ين داراي آويزها ويقسمت پا صورت پاكت به يكديگر دوخته شده و در به

قسمت باال داراي  رد شود و عنوان طلسم به آن وصل مي هاي رنگين به است كه گاهي خرمهره

  . هاي بافته شده از الياف رنگين پشمي است دسته

افشار خراسان مستطيل  هاي كردها و  اكثر سفره.ها سفره است بافته  از ديگر دست:سفره  

   ٥. طول دارد٦٥/٣ متر تا ٨٠/١از  متر عرض و  سانتي٩٠حدود  در شكل است و

هاي زيبايي روي آن بافته  گذشته نقش هاي گليم است كه در  نيز از ديگر بافتهجل اسب  

  .شد مي

  

          
  

  هايي از جاجيم سنه نمونه طرح
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  موج سنه طرح شانه    دار جانماز با طرح سلسله    جانماز طرح دومحراب 
 با حاشية سلسله   

  

      
  

         موجةرخانجزئيات طرح چها                  درشت  ريز وةبا نقش چهارخانموج      

  

   .بينيم قه ميطاين من جانماز را در تصوير شباهت موج و اين دو در

  

      
  

  وسط محراب در و طرف سلسله طرح جانماز با نقش دو
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  اي از جاجيم شقه نمونه

  فرش 

اين منطقه بافت فرش  رااليام د  از قديم.فرش كردستان از معروفيت خاصي برخوردار است

منطقه خلق نمودند كه  همين اساس نقوش خاص خود را در بافندگان بر مرسوم بوده و طراحان و

 ةتوان گفت بسياري از آنها شهرت جهاني يافته است مانند نقش ماهي درهم، نقش ت ميئبه جر

  .موسايي و كاله فرنگ

  گربه و،)بيد مجنون( از شوره بي توان فرش كردستان مي هاي شناخته شده در از ديگر نقش  

 ة جق، چاركيةمثل جق( انواع جقه ، گل مينا، نقش وكيلي، گل ميرزا علي،داماد  عروس و،موش

   ؛نام برد) گالبي( گل هه مرو ،)اي  دوگرهة جق، توپيةجق،  زمردية جق،ريز

 بافت و  بافت سنه، بافت بيجار:شود هاي كردستان به سه بخش تقسيم مي در واقع بافته  

از لحاظ تكنيك،  نيز داراي شهرت جهاني بوده و) از توابع سنندج(قالي بيجار ). هاوشار( عشاير

قالي بيجار از لحاظ ارزشيابي . كرده است  رنگ جايگاه بسيار خوبي براي خود باز وبافت، طرح

ت معروف به باف  فرش بيجار گره متقارن تركي است وه گر.هنري در دنيا مقامي خاص دارد

 در افشار .كند آن منطقه با بافت تركي افشار فرق مي از لحاظ تركي بافت بودن در گروسي است و

گيرند بعد تار   ولي در گروس برعكس اول تار رو را مي،بعد تار رو را گيرند و اول تار زير را مي

  . هم متفاوت است جهت گره پرزها با زير را، و
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 نوع سه پود آن نيز به بازار عرضه شده ولي جديداً  ميپود بافته قالي بيجار در اصل با دو  

توان از ماهي درهم، اژدر دهن گل،  شود مي هاي مشهوري كه در بيجار بافته مي از نقشه. شده است

  . بهارستان نام برد بچه اژدر، شاه عباسي، بند رومي، ميناخاني، خرچنگ، دارگل، شكارگاه و

سر موضوع  اي بود بر ر كردستان اشاره كرديم مقدمه بافندگي دةاين اجمال را كه دربار  

  . پردازيم اصلي يعني گليم كه به آن مي

                   
  داماد  عروس وةنقش ٣
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   گندم با جقهةخوش خورشيد و پشت و  وكيلي با طرح الكةنقش
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  )مينا خاني(نا خانم طرح مي
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  )تك ترنج با كله روسي(در قطع پشتي ) ماهي درهم(هراتي  كاله فرنگ با طرح ةنقش
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  برگ  گل وةمتن ماهي درهم با حاشي) گال بي( همرو ةنقش
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   فرهاد ميرزائيةبا حاشي) مجنون بيد و( شوره بي نقشة
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  آشتي  قهر وة جقةبا حاشي) بيد مجنون( شوره بي نقشة

  

  

  
   فرهاد ميرزاييةي درهم حاشي ترنج دلر متن ماهةكنار
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   زرية جقه يحيي چلمه با حاشيةنقش
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   فرهاد ميرزائيةحاشي  چاركي باةجق
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   جقه زمرديةنقش
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   نوعي از فرهادةحاشي با )نوعي گل فرنگ(ة گل ميرزا علي نقش
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اي از  ستان كردستان است نام خود را به دستهمركز ا  سنه كه اكنون به سنندج شهرت دارد و:سنه

  .  داده است٢٠ و اوايل قرن ١٩ و ١٨هاي ظريف بافت قرون  گليم

هايي كه توسط قبايل و  هاي سنه چه از نظر فني و چه از لحاظ زيباشناسي با ديگر گليم گليم  

ود و بيش از ش در بافت آن نوعي ذوق هنري ديده مي. چادرنشينان كرد بافته شده تفاوت دارد

  .دار ايراني شبيه است هاي گره هاي ديگر به فرش گليم

دار  ترين آن نوع چاك پراستفاده ايران چندين نوع بافت گليم داريم كه مشهورترين و در  

سنندج بافته   نوع گليمي كه در.شود ترين بافت گليم مي دار موجب ايجاد ظريف  بافت چاك.است

 بافت منحني ،دار است فرد اين شهر است كه از نوع بافت چاكه شود داراي ويژگي منحصر ب مي

  . باشند  اكثر مناطق هندسي بافت مي.يت استحارج نسبت به ساير مناطق در دارد و

روش غير معمولي با تارهاي  دار و بافت چاك با  كوچك بوده وةانداز هاي سنه در گليم  

فلزي بر زيبايي آنها  كار بردن نخ ابريشمي و هاغلب با ب اند و پودهاي پشمي بافته شده اي و پنبه

در ترنج مياني  زنبور عسل است و مو رونده و بته و ها اغلب شامل گل و نقش. افزوده شده است

هاي كوچكي  داخل هريك از آنها دسته گل يا مشبك است كه در داراي يك نقش جدولي و

 ةهاي دور ها و زري دوزي ا از قالباي زيب بته هاي گل و طرح. معروف به طرح هراتي قرار دارد

.  تقاضاهاي عالي پسند اهالي شهرها توليد شده استدليل هها ب كارگاه  درغالباً صفوي الهام گرفته و

هاي  گليم. اين مورد سنندج مستثني است اي معروف نيست، در هاي سجاده  گليمدليل هاگر ايران ب

  . ازي شكل آنها ممتاز استشود، محراب پي اي كه در سنندج بافته مي سجاده

 و ١٩٥٠اي  هاي دهه واقعي آن توسط كلكسيونرها در مزايده گليم سنندج ارزش جهاني و  

دنياي   خود درة گليم سنه به اعتبار شايست١٩٨٠هاي  باالخره در سال  و٦ شناخته شده است١٩٦٠

  . غرب دست يافت
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  گليم بيجار سنندج

.  كردستان استةشهري تجاري در حاشي )ي مختلف مردمها معناي تركيبي از گروه به(بيجار 

بعضي از .  روستاي اطراف آن است٤٠  بيجار شناخته شده مربوط به خود شهر وا نامگليمي كه ب

تعداد زيادي از . هاي تند است رنگ هاي سنه با پشم زبر و هاي سادة گليم ها نسخه اين گليم

 دار پشمين و هاي چاك زتري دارند، داراي بافتتر و متماي هاي بيجار كه حالت انفرادي گليم

غربي  شمال غرب و هايي كه در توان به راحتي از گليم هاي بيجار را نمي گليم. تارهاي نخي است

  .شود، تشخيص داد كردستان مانند شاهسون بافته مي

كل يا لوزي ش هاي رنگين مثلثي و آن از ترنج در باريك است و  طويل وگليم بيجار معموالً  

رو  هاز روب  خارجي طرح الله عباسي راةحاشي حاشيه دارند و ها دو  اكثر اين گليم.شود استفاده مي

  . دهد نشان مي

حيوان در  ها بافت انسان و هاي بعضي از اين گليم ترين ويژگي جالب يكي از زيباترين و  

سمت چپ به راست از ترتيب  هاي سنتي خود به مردان در لباس زنان و.  آنهاستةمتن يا حاشي

 طرح .شده است گذشته براي هديه به عروسان جوان بافته مي ها در اين گليم. شوند گليم بافته مي

. كنند عنوان ثروتي قابل حمل تكيه مي ههاي گوسفندان يا بزها ب اهميت گله متن بر حيوانات در

دستي تزئيني به علت  اين كارهاي .شود هاي بيجار با اسلوب پيچ بافت بافته مي كيف جل اسب و

   ٧.اي مناطق اطراف متمايز است روش مشابه تابيدن پشم در آنها به سختي از كارهاي قبيله

  

  هاي هنري آن  بافي و ويژگي گليم

  در.هاي آن است رنگ ها و زيبايي طرح كند تنوع و  اصيل معرفي ميي هنرصورت آنچه گليم را به

يم پيدا كرد كه شبيه يكديگر باشند زيرا بافت آنها توان چند گل ندرت ميه ميان صدها گليم ب

 در واقع .فرهنگ خاص بافنده است براساس طراحي از پيش آماده نبوده بلكه بيشتر تابع ذوق و

گليم منعكس  ها بر ها و نقش صورت طرح هاي طبيعت را به هاي هنرمندان همواره زيبايي دست

تنظيم تارها باعث  مقدار كشش پودها و دفتين ونوع ضربات  بسته به بافندة آن و و اند ساخته

هاي هنري گليم نقوش عاميانه است كه از ذوق، هنر،  از ديگر ويژگي. باشند گوناگوني بافت مي
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 ةانديش خطرات و،  انسان مورداين نقوش در اعتقادات بافنده سرچشمه گرفته و احساس و

 استعاره و ا دارند ماالمال از تمثيل وگر طبيعي نگارها ضمن اينكه ظاهري عيني و نقش و. اوست

، دفتر ثبت اعتقادات باشند و بازتابي از آرزوهاي بلند انسان مي رازهاي جهان معنوي بوده و رمز و

  . باشد انتقال آن از نسل خود به نسل بعد مي باورهاي آنها و ها و ايمان

  

  كشي   چلهةنحو

 روشكشي گليم به   كردستان چلهةمنطق  در.شود تركي كار مي  فارسي و روش دوهچله كشي ب

  .شود فارسي انجام مي

  كشي به روش فارسي چله

  ؛شود عمل دواندن چله خارج از تار انجام مي -١

  ؛شود  آماده شده روي دستگاه سوار مية چل-٢

   ؛گيرد پيچي انجام مي عمل كوجي كوجي را روي دستگاه نصب و -٣

  . شود انجام ميبافي ابتداي چله به روش فارسي  گليم -٤

  كشي به روش فارسي مورد چله تذكراتي در

   ؛وسط كارگاه و دوطرف مساوي باشد نخ چله بايد در -١

   ؛سفت كار نشود شل و نخ چله بايد يكسان باشد و -٢

   ؛قطر نخ چله يكسان باشد -٣

ان ها بايد يكس گذاري شده، عالمت  ماژيك عالمتةوسيل هدر قسمت بااليي روي چوبي كه ب -٤

  .  سانت به يك اندازه باشد١٠هر  تعداد تارهاي چله در بوده و

نخ را بين تارهاي بافته شده قرار  كشي بافنده محل كار را ترك نمود بايد سر چنانچه موقع چله -٥

  . دهد تا از شل شدن چله جلوگيري شود

  كشي  گردبافي چله

راحتي به جلو آورده شوند ه تي ب تارهاي پشدر اين روش.  گردبافي است،كشي  ديگر چلهةمرحل

پشت گرد باعث حركت سريع در حركت پودها در  گرد و .كنند وارد ميبافت  آنها را در و
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چپ  صورت راست و عقب به پشت گرد تارهاي جلو و با كمك گرد و شود و الي تارها مي هالب

  در.يد مساوي باشندجلو با  تارهاي عقب و.شوند راحتي اجرا ميه آن ب نقوش در گيرد و قرار مي

پشت گرد  باعث عملكرد اشتباه در گرد و شد و ناموزن خواهد غير اينصورت نقوش ناهماهنگ و

يك تار عقب و  يك تار جلو .عقب بدين صورت است  قرار گرفتن تارهاي جلو وةنحو. شود مي

باشند بايد تار عقب پهلوي هم  ٢تار جلو يا  ٢ اگر .شود گيرد كه به آن جفت گفته مي قرار مي

  . يكي از آنها قيچي گردد چون اضافي است

  

  )بره پو(بافي سفيد

 بين تارها ةگليم قبل از شروع به بافت براي هماهنگ كردن و متناسب كردن ميزان فاصل در قالي و

اي  اغلب پنبه شود كه از جنس تار و  بستري موازي و راست براي شروع بافت ايجاد ميةنيز تهي و

متر  صورت ممتد به ارتفاع چند سانتي هنخ ب  واستساده  بدون شكل وبيشتر   سفيدبافي.است

 ،بافي پوشاند، كه اين قسمت در فرش عرض فرش را مي) عرف محل بافت بسته به نظر طراح و(

گليم به اين قسمت بافت  ، اما دراستهاي پرزدار  گويند و گاهي داراي نقش بافي مي گليم

  .  گويند مي) بره پو(ردي زبان محلي ك در سفيدبافي و

  

  ) ساكار(بافي  ساده

درصدي از سطح آن نسبت به  هايي از گليم كه بدون طرح هستند و براي بافت قسمت

ها نياز به  چون اجراي اين قسمت رنگ كمتري برخوردارند و هاي ديگر از تراكم طرح و قسمت

جلوگيري از عدم يكنواختي نيز  كاهش عرض گليم و جلوگيري از جمع شدن و مهارت بافنده در

 هاي ساده و باشد، بايد اين قسمت عرض گليم مي در تراكم چله به نسبت طول زياد يك رنگ در

 استعين يك رنگ بودن داراي طرح   ريزتري درآورد كه دري اجزاصورت بدون طرح را نيز به

  .  مشهور استبافي اين بافت به توري. گردد زيبايي زياد آن مي و باعث بافت صحيح گليم و
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  شيرازه 

هنگام كار بافته   روي دار و معموالً.كند  گليم در مقابل عوامل گوناگون مقاومت ميةشيراز

هاي   كشيدگي گليم هنگام كار موجب ايجاد شيرازه،هموار نگه داشتن مهارت بافنده در. شود مي

شود كه  اب ميوزن گليم انتخ دوزي براساس ضخامت و  شيرازهةنحو. مستقيم است راست و

 گليم سبك و اما در. كنند بافي مي  با پود زمينه به دور دو يا چند رشته تارهاي بيروني پيچغالباً

هاي عرض گليم براي جلوگيري از باز  كناره. شود دور يك رشته تار انجام ميه بافي ب نازك پيچ

  . شود محافظت گليم بافته مي محكمي بافت و شدن پودها و

  

  ها  گولهمن  وها ريشه

   :شود منگوله در سنندج بافته مي چندين نوع ريشه و

   ؛دار هاي گره ريشه -١

   ؛بافت  هاي گيس ريشه -٢

   .شوند هاي پيچيده كه در سنندج بافته مي ريشه -٣

  

  گليم  بافت درةشيو

كار  ه بة شيو.كنيم هاي بافت متفاوتي را مشاهده مي براي بافتن يك نقش در مناطق مختلف شيوه

الي  هالب اين روش نخ پشمي رنگ شده را در دار است كه در فته در بافت كردستان بافت چاكر

 اگر در كنار و  وكوبند مي ٩ يادفه٨با سوكه تعداد معيني از تارهاي گليم به تناسب طرح رد كرده و

 حدفاصل اين دو، سوراخي ايجاد ،اطراف اين نقش نخ پشمي ديگري با رنگ ديگري قرار بگيرد

 مهارت بافنده ةدهند نشان ها بسيار ريز بوده و هاي بسيار مرغوب اين سوراخ گليم شود كه در مي

  .شود هاي بيجار مشاهده مي  در طرحدار عمدتاً بافت چاك .باشد اجراي نقشه مي در
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  حاشيه در گليم كردستان

 به ابعاد  بستگيهاهاي آن اندازه هايي خاص هستند و حواشي نيز داراي نقوشي خاص با اسم

براي زير جانمازي   سانت و٦گليم پشتي بهتر است كمتر از اندازة حاشية   مثالً،مختلف گليم دارد

  .  سانت باشد١٠

خود نگه داشته   مانند قابي كه تابلو را در،دنده  به گليم مييحواشي خود زيبايي خاص  

رزايي، گل بان گل، مي نقوش معروف حاشيه عبارتند از حليمه، زري، خورشيدي، فرهاد. است

اين حواشي مشهور ارزش خاصي به . باشند گوچان مي برگ،گل و خرچنگي، مرواريد، گل و

  شناخته شده وةاند در منطق وجود آورده هها با نام كساني كه آن را ب د بعضي از طرحنده گليم مي

  . تك تك در جاي خود داراي ارزش هنري بااليي هستند

 ة مهم در زمينة نكت. اصلي گليم استةدرآمدي براي بافتن زمين واقع پيش مطالب باال در  

 الكي  واي  سرمه،شد طور سنتي در زمينه استفاده مي هگذشته ب هايي كه در  رنگاست،اصلي رنگ 

 كرم نيز براي زمينه  و مانند كاهويي، پيازييهاي ديگر ها از رنگ بوده اما امروزه به غير از آن رنگ

  . شود استفاده مي

ها از وسط شروع   بعضي نقشه.شود زمينه شروع مي  اصلي برةعد از بافت حاشيه بافت نقشب  

بيني خواهد  پيشآن را  اگر گليم داراي محراب باشد بافنده از همان ابتدا .بعضي از گوشه شده و

  . كرد

تواند يك   بدين صورت كه بافنده مي. بافت آن استةاز خصوصيات بافت در گليم نحو  

تواند يك  واقع مي  در.سمتي از نقش را تمام كند و بعد نقش ديگري را شروع كندنقش يا ق

كه قسمت ديگر هنوز شروع نشده است اين يكي از  حالي  در،حدود نيم متر ببافد قسمت را در

 باف است كه البته به مهارت بافنده بستگي دارد كه بتواند هماهنگي را در خصوصيات مهم گليم

 در ذهن خود حفظ كند تا هاي نقوش را حدوداً  ماهر هميشه بايد رجةفندبا. گليم حفظ كند

 همسان باشد و عرض هماهنگ و در ضمن بايد بافت در نظر برسد و هنقوش تكراري يكسان ب

  . ماهر استةشكل حفظ گردد كه از خصوصيات ديگر بافند تعادل كلي اجزاء فرم و
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  گليم كردستان  ها در ترنج

 در .باشند و مبنايي بر تمركز چشم بيننده است ها از اجزاء مهم گليم كردستان مي ها يا محراب ترنج

 اكثر متن را شود كه گاهي تقريباً تر اجرا مي هاي كردستان ترنج به نسبت مناطق ديگر بزرگ گليم

گذارد كاله فرنگ از اين جمله  هاي به شكل لچك از متن را باقي مي پوشاند و فقط قسمت مي

رسد كه با  حتي چندين ترنج مي  و٣  و٢ها در گليم به  گاهي تعداد اين ترنج. باشد يها م ترنج

تواند   ترنج كه با توجه به مهارت بافنده مية سه ترنج كناراند مثالً هاي مختلفي شناخته شده نام

فرنگي، گل جرسه، ماهي درهم و  هايي چون گل فرنگ، توت  ترنج با طرحةزمين. بسيار زيبا باشد

  . شود كار مي. ..

  

    گليم كردستانةنقش طرح و

طرح منظمي بوده  گونه نقش و بدون هيچ صورت ساده و ههاي ابتدايي بافت گليم ب  در دورهمسلماً

 اي نقوش نامنظم و هاي خود رنگ گوسفندان موجب ايجاد گونه است كه البته استفاده از پشم

هاي منظم در   كه طرحي بوداشكال  نقوش واين خود سرآغازي براي ايجاد آن شده و ابتدايي در

به مرور زمان با . شود كه هم اكنون نيز در بعضي مناطق مشاهده مي آيد، بافت گليم به حساب مي

فرش  روي گليم و اجراي آن بر ايده گرفتن از طبيعت اطراف و پيشرفت كار بافتن، طراحي و

اين دسته  هاي طبيعي گرفته شده در رنگ از هاي چشمگير كه غالباً ها نوع طرح زيبا با رنگ ده

  . بينيم ها مي بافته

 ها از نظر زيبايي و  گاهي تنها نقش. مذهبي دارند وبيشتر اين نقوش كاربردي اعتقادي  

 خاص ةكدام فلسف ها نيز هر رنگ. شود دفع چشم زخم استفاده مي بعضي مواقع براي طلسم و

  . اند هاي خاص انتخاب شده فرهنگ  وخود را دارند كه آنها نيز براساس اعتقادات

آيد با تصوير ذهني بافنده  ميان تارها به حركت درمي هاي بافنده در پودي كه توسط دست  

پودهايي به  شوند و تارها مشخص مي ها با گره بر  برخالف قالي كه نقش، كاملي داردةرابط

 پودها .طور نيست  گليم اين در.زنند ها براي استحكام حلقه مي دور گرهه هاي مختلف ب ضخامت



 

  

909   گليم كردستان

 تارها در گوشه يا وسط گليم يا هر توانند بر هاي مختلف مي رنگ كوتاه و با متراژهاي بلند و

  .  گردد همين خصوصيات باعث هنري شدن گليم مي قسمت كه بافنده بخواهد آغاز نقش كنند و

بينيم  به آنچه در طبيعت مي در واقع در ابتدا بيشتر .ها انتزاعي هستند هاي سنتي نقش در گليم  

اند  حالتي تزئيني يافته حالتي انتزاعي به خود گرفته و كم ساده شده و شبيه بودند ولي كم

 نقوش ةبنياد هم  مثلث فرمي هندسي است كه در. آن را پيدا كردةتوان ريش كه مشكل مي طوري هب

ده شده كه به كمك رنگ اشكال هاي كردي استفا از تركيب آن در بسياري از گليم رود و كار مي هب

 ستاره يا ارژنگي كه آرزوي .مختلفي را ايجاد كرده است كه هركدام مشابه فرمي در طبيعت است

يا خطوطي كه نقش   اعتقادات گذشتگان است وةدهند كند يا نقش ماهي كه نشان بافنده را بيان مي

 طول عمر را بيان  وواني، بركت فرا.دهان دارد اي گندم بر دهد كه خوشه پشتي را نشان مي الك

هايي با نقوش سنتي در  كل بايد گفت اگر به گليم در. كند، همگي با عالم واقعيت فرق دارد مي

بيننده را به فكر  ها دارند و بينيم اما اين خطوط در دل سخن سنندج نظر بيفكنيم خطوطي رنگي مي

  . دارد وامي

  

   نقوش مهم در گليم كردستان

اجزاء آن نيز هركدام  اي دارد و در گليم سنندج نقوش متفاوتي است كه هركدام دركل نام ويژه

هست عبارتند از ماهي درهم، گل  كردستان رايج بوده و نقوش سنتي كه در .داراي نامي هستند

دلبر،  چيني، گل ميرزا علي، گل وكيلي، گل جرسه، گل فرنگ، گل وگلدان، گل چائي، دست و

  .  طوطي، بازوبند، دست دلبر، محرمات، قاب قرآن  قفقاز، گل وةايي، نقش موسةنقش

فرنگي، گل جرسه پيوندي در رديف  هاي ديگري چون گل توت هاي اخير نقشه سال البته در  

طور  يكي از نقوش ذكر شده به گاه گليم بدون ترنج است و. هاي سنتي قرار گرفته است نقشه

  . شود زمينه كار مي يكدست در
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   فرهنگي بعضي از نقوش  تاريخي وةريش

باشد   اين طرح از لحاظ ظاهري تداخل سه لوزي مي.مشهورترين طرح سنندج كاله فرنگ است

 غالباً(ها  ها يكي از زمينه در بعضي نمونه دهد و دار را مي  طرحة اصلي تشكيل چهار زمينةبا زمين و

 گويند و شود كه به آن كف سفيد مي بافته مي به رنگ سفيد  بيشترساده و) دومين زمينه از مركز

شود كه  داده مي نام كله روسي قرار شكل به يا دومين لوزي از مركز دو دو سر اولين و  دربيشتر

داخل اين  هايي كه در نقش. اين منطقه است  آنها برسلطهاي روسي زمان ت الهام گرفته از كاله

ماهي  يا حوض و  ماهي درهم ودهد غالباً ل ميها را تشكي اين سطح شود و ها بافته مي لوزي

ي، گل ي گل جرسه، گل چاصورت بهها  بعضي از اين نقش  كلي نيست وة قاعد اينباشد ولي مي

 يكي . كاله فرنگ را در دو منشاء بايد جستةريشة نقش. شود  بافته مي...فرنگي، گل چيني و  توت

 زياد مردم اين شهر با اين ةدليل رابط ن زند بهخا آنكه با توجه به تاريخ كردستان در زمان كريم

وجود كردهاي زياد در حكومت  خان به اين منطقه و آمدهاي خود كريم رفت و حكومت و

تقليد از  خواست و ميل و اين افراد و عظمت عمارت كاله فرنگ در شكوه و) زنديه(خان  كريم

بافي بود باعث ايجاد اين  گليم افي وب سنندج كه قالي هاي هنري موجود در هنر اين بنا در رشته

ثير دين مانوي أآن ت دانند و اي دورتر مرتبط مي ديگر اينكه آن را به گذشته. طرح گرديده است

صد سال  كردستان حتي بعد از فتح ايران توسط مسلمانان هنوز اين دين را تا چند زرتشتي كه در

اين  در. ميان مردم ببينيم توانيم در  عقايد را مياي از اين ما هنوز هم آشكارا بازمانده حفظ كردند و

  . باشد)  نيك، كردار نيكپندارگفتار نيك، (اصل دين زرتشت  تواند نشانة سه طرح سه لوزي مي

اصل از  كه دراست كردستان  هاي قديمي در بافت قالي ايران و طرح سه ترنج يكي از طرح  

ر قفقاز بيشتر در ميان اكراد اين منطقه صورت واقع بافت طرح د قفقاز اقتباس شده است اما در

 كردهاي مناطق ديگر در هاي عشاير كرد و بافته ديگر دست هاي فراوان با داراي مشابهت گرفته و

 مشترك اعتقادات باستاني اقوام ايراني مثل اديان ة ريشةدهند باشد كه نشان ساير نقاط جهان مي

 ة لوزي شكل به هم پيوسته تشكيل شده كه به عقيد اين طرح از سه ترنج.مانوي است زرتشتي و

ميان اين   را در٣تقدس عدد  بعضي از كارشناسان فرش از سه اصل مهم زرتشتي گرفته شده و
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 شود و طور كامل رعايت كند صاحب كمال مي هركس اين سه اصل را به دهد و مردم نشان مي

  . راه تعالي  درواقع اين سه ترنج نشانة كمال است  در.آن اوست بهشت از

ممكن است گل روي گل، فرهاد   اين نقشه نيز بستگي خاصي به متن آن ندارد وةحاشي  

خطوط موجي شكل در حاشيه . امثال آن باشد  زري وةبه، حاشي گل، گل و ميرزائي، برگ و

  .هاي آب در يك جوي باريك است  از موجاي هنشان

 كردستان است ةترين نقش كهن هاي سنندج و ترين نقش دار يكي از اصيل طرح ترنج يا ترنج  

مانده  باقي زرتشت ة از دورتشكيل شده،دار  يك خط در داخل كادر حاشيه هايي در كه از لوزي

  . باشد نمادي از بهشت زرتشتيان مي  اين مردم دارد وةآيين گذشت  و ريشه دراست

 اين .ايج گرديده است كردستان رةمنطق ها بر طرح فريدوني يا قفقاز از زمان تسلط روس  

سپس تكامل  ها به اين منطقه آورده شده بود گرفته و هايي كه توسط روس طرح از روي طرح

 عقيده بر سر طولي ترنج دو طرح وجود دارد كه به كله روسي مشهور است و در دو. يافته است

گذاشتند  يسر م زمان تسلطشان در اين مناطق بر ها در  كه روسيهاي از روي كالهكه آن است 

  . اين طرح گرديده استنباعث زيباتر شد گرفته شده و

 زن ةنام ژرسه گرفته شده است كه هنرمندان بافند  فرانسوي بهةگل جرسه از نام نوعي پارچ  

 تكميل طرح آن گلي قابل بافت در تغيير و هاي اين پارچه طرح را گرفته با سنندجي از روي گل

هاي مختلف   سال گذشته تاكنون اين طرح به صورت٦٠ -٥٠گليم ايجاد نموده كه از حدود 

  . درست شده است

 شوهرش كه ةبه توصي  سال پيش توسط زني هنرمند و٨٠گل ميرزا علي در حدود   

نام گل  هب بافندگان ديگر قرار گرفت و ميرزاعلي نام داشت ابداع گرديد كه مورد پسند مردم و

اصالح  با تغيير و هاي فرانسوي گرفته شد و  پارچهاين طرح از روي طرح. ميرزاعلي شناخته شد

 تر و سپس توسط هنرمندان ديگر كامل فرش گرديد و گليم و توسط اين زن هنرمند قابل بافت در

  .قابل مشاهده استفرش  زيباتر گرديد و اكنون انواع طرح گل ميرزاعلي در

شورهاي اروپايي رونق يافت كه ارتباطات بازرگاني با ك زماني گل فرنگ نيز مانند گل جرسه  

  . هاي اين منطقه راه يافت به نقوش گليم
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شود كه به سفارش خاندان وكيلي كه از حدود  هايي گفته مي هاي وكيلي به طرح  طرح:طرح وكيلي

نام   به طبيعتاًوشد  سياسي برخوردار بودند، بافته مي سنندج از خدمات مالي و چند دهة گذشته در

 سال پيش مشهور ١٢٠اين طرح از حدود . اندان وكيلي بودند ناميده شدخصاحب سفارش كه از 

هاي يهودي  اين نقشه را بيشتر به اين دليل كه خانواده) يهودي(طرح موسايي . و رايج بوده است

اين طرح تركيبي از نقوش نامنظم هندسي با حاشية معين . نامند بافند موسايي مي در سنندج مي

هاي گليم سنندج است كه در وسط  ترين نقشه باشد و از اصيل شهور مياست كه بسيار زيبا و م

كه سه ترنج آن حالت شكل عصاي حضرت موسي را  طوري گليم نقش ترنج و سه ترنج است به

 طرح براي اين. اي، گل و برگ و گاهي حيواني كار شده است دارد و در داخل و خارج ترنج بوته

   :برگ  حليمه يا گل وةمثل حاشي. ردكار ب هاي متفاوت ب توان حاشيه مي
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   حليمهة كاله فرنگ قديمي با طرح ماهي درشت با حاشيةنقش
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  )عصا(گوچان   گل وةحاشي فرنگي متصل با ة سه ترنج كف قرمز طرح توتنقش
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   حليمهةحاشي )يهودي( موسايي ةنقش
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 حاشيه) قفقاز(نقشة فريدوني 
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  اي ديگر از نقشة فريدوني نمونه
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  با طرح ماهي درهم) بافي توري( نقشة كاله فرنگ كف ساده
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  گل و گلداننقشة 
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  سرخ نقشة لچك ترنج طرح گل
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  سرخ نقشة لچك ترنج با حاشية گل
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  حاشية گل و برگ  گل و طوطينقشة
  
  

  
  

  با طرح گل چيني  گاله فرنگنقشةپشتي 
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  نقشة گل ميرزاعلي با حاشية گل و برگ
 

  



 

  

  هنر ايران924

  ها  بافته كاربرد نقوش گليم در ديگر دست

 ة گليم چه بسا همان بافندةبافند. باشد هاي گليم مي كاله كردي يكي از منابع مطالعاتي در طرح

 . استفاده كرده استكاله نيز كرده در هايي كه در گليم استفاده مي بوده است كه از طرح كاله نيز

 هيا ب شود و گليم بافته مي باشد كه هنوز در ها مي هايي از نقوش كاله هاي ارائه شده طرح نمونه

  .دارندشباهت هاي ديگر  طرح
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   ابعاد گليم اندازه و

يعني ) ٤٠/٢*٧٠/١(اي  ابعاد پرده. ي استا پرده نيمي و ذرع و  پشتي،ةابعاد گليم در سه انداز

شود يعني  صورت جفت بافته مي نيمي است كه به ذرع و  اما مشهورترين ابعاد،.٢*٣تر از  كوچك

  . اين تارها همان تار اصلي گليم است كند و دو لنگه است كه تارهاي اين دو را به هم وصل مي

همچنين در گذشته  گويند و آن پشتي ميشود كه به  تري نيز بافته مي ابعاد كوچك گليم در  

متر بافته   سانتي١١٠*١١٠حدود  شد كه در  تزئيني كرسي تهيه ميةدر قطع مربع جهت روي

هاي گليم است  جل اسب نيز از ديگر بافت. حال حاضر چندان معمول نيست شده است كه در مي

  . شود  چندان توليد نميكه فعالً

   ٧٥*١٠٠، ٧٠*١٠٠، ٦٠*٩٠شود عبارتند از  ت پشتي بافته ميبازار جه  كه دريهاي اما اندازه

   :هاي زير نيز موجود است زيرانداز اندازه هاي معمولي و براي گليم

٥٠/٢*٥٠/١  ٧٠/١*٢٠/١  ٠٤/١*٥٦/١  

٣*٢  ٧٠/١*٢٥/١  ١٠/١*٦٠/١  

٥٠/٣*٥٠/٢  ٢*٣٠/١  ٦٠/١*٢٥/١  

  .  متر متغير است٥ تا ٣طول كناره از  متر است و  گليم براي كناره، عرض يكةانداز

  

   ابعاد گليم نقشه و تحول در طرح و تغيير و

ابعاد گليم  ها و نقش ها و  تغييراتي در طرحهاي نو طبعاً ايده هاي جديد، نيازها و گذر زمان، نسل

  . ايجاد نموده است

 بافي شده كه صرفاً هاي ديگري وارد كار گليم  سال پيش به اين طرف نقش١٠٠از حدود   

هاي مرسوم   يكي از نقشمثالً. ثري داشته استؤوجود آوردن آنها نقش م ه هنري بافنده در بتوان

 نام ژرسه گرفته شده كه گل زيبايي در هاي فرانسوي ب نام گل جرسه از نام پارچه ه سنه بةدر سجاد

افندگان دست ب همشرق زمين برقرار شد اين پارچه ب بعد از ارتباطاتي كه بين اروپا و. آن بوده است

نام همان پارچه شهرت  نقشي را ابداع كردند كه به از آن بهره گرفته و گليم سنندجي افتاده و

كه قوري چيني به كردستان  زماني. كند  طرح گل چيني نيز صدق مية اين موضوع دربار.يافت
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 گليم ةنداند باف هاي مردم سنندج از قوري چيني براي دم كردن چاي استفاده كرده خانه در رسيده و

هاي چيني ديده طرحي زيبا بر روي  هاي سبز بوده و روي قوري از گل سرخي كه داراي برگ

كه  فرنگي از زماني  نقش توت.استآن طرح مانده  همان نام گل چيني بره و گليم ابداع نمود

هاي سنندج  روي گليم طرز دلنشيني بر  فرنگي در منطقه مرسوم شد آرام آرام به كشت توت

   .نشست

رنگ را براي  توان گفت كه بافندگان آزادي تغيير دادن اندازه، شكل، نقش و در واقع مي  

 حاوي آورند كه ضمناً دست مي ههاي جديدي را ب با تلفيق آنها با هم تركيب خود قائل هستند و

  .استنيز كل فرهنگ گذشته 

 شامل مناطقي باًاين غال بافي در بعضي مناطق خيلي كمتر دستخوش تغييرات شده و گليم  

مراكز شهري اولين جاهايي هستند كه . اند ي با اطراف داشتهارتباطات بسيار كمكه دورافتاده بوده 

كرد زودتر پاره كردند اما از جهت ديگر شهرها مراكز  هايي كه آنان را به سنت متصل مي رشته

  . مرغوبيت جنس نيز هستند رشد تكنيك و

بر دوزي است را   شماره ودوزي، مينياتور  مختص سوزنهايي كه بعضي از بافندگان طرح  

ها خريداران خاص خود را  گونه نقش البته اين دهند و به بازار ارائه مي كنند و روي گليم پياده مي

اند ابداعاتي نيز  طرح تغييراتي ايجاد نموده اين گروه از بافندگان جداي از اينكه در نقش و. دارند

 اند و  چند ضلعي گليم بافته وهاي دايره، بيضي طور مثال در فرم هاند ب  داشتهگليم ابعاد در اندازه و

 بزرگ، پادري و اي، روتختي، كوسن، كيف كوچك و از آنها براي مصارفي چون روميزي، پرده

  . اند غيره در نظر گرفته

  

   ها مشخصات كارگاه

 بافنده در حين بافت ناچار كه طوري هچارچوب ثابت بود ب حال بافت در  گليم درةدارهاي گذشت

حال حاضر  ها در اين چارچوب.  قرارگيرديبود همزمان با پيشرفت بافت گليم، در مكان بلندتر

 تير عمودي و  شامل دو كهگويند بافت گليم را دارچيو مي  كارگاه سنتي.  منسوخ شده استتقريباً

طرف در  شود از دو يباريكي كه شروع بافت در روي آن انجام م  تير.تير افقي است دو
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هاي چوبي   گوهةوسيل به گيرد و هاي مستطيلي كه در تيرهاي عمودي تعبيه شده قرار مي سوراخ

الي تارها در حدود نيم متر باالتر از  هالب دستي مانند در تير چوب دو. شود تارها شل يا سفت مي

يي به آن گره خورده كه ها پشت گرد موسوم است كه گرد نخ گيرد كه به گرد و حد بافت قرار مي

اجراي نقوش نقش  در هماهنگي و كند و پشت گرد آن را مستحكم مي كند و تارها را منظم مي

  . سزايي دارند هب

. باشند  اين دارها متحرك مي.هاي جديد داراي چارچوب فلزي از نوع تبريزي است كارگاه  

) زير دار دار و سر(پائيني  يي واند كه نورد باال حال حاضر صنعتگران به اين نتيجه رسيده در

نقوش بسيار  در. سزايي در عدم سركجي گليم دارد هثير بأ از چوب تهيه شود كه اين تمجدداً

شود يا اگر فلز  كه يا نوردها از چوب تهيه مي طوري هشود ب ظريف از اين نوع دارها استفاده مي

  . پيچند دور آن ميه اي ب باشد پارچه

  

  مكان توليد

هايي كه كار  فصل در ها يك دار گليم يا قالي دارند و  اكثر خانهدر روستاها تقريباً گفت توان مي

  . پردازند قالي مي  تعطيل است به كار بافت گليم ودامداري تقريباً كشاورزي و

در طي چند سال گذشته . كارگاهي وجود دارد در شهرها هم به دو صورت خانگي و  

 جذب افراد در سنين مختلف به ةهاي قابل توجهي در زمين يتمديريت صنايع دستي استان فعال

بافي بيش از  قالي بافي و هاي گليم در اين ميان كارگاه. هاي متنوع صنايع دستي داشته است رشته

 در ٧٩مديريت صنايع دستي كردستان در سال . حد ظرفيت داراي متقاضي ثبت نام بوده است

 اين . داشته استز نفر هنرآمو٤٠٠، ٨١ نفر و در سال ٣٩٤ ،٨٠ نفر و در سال ٣١٥بافي   گليمةرشت

يا  هاي استان و هاي ديگر، شركت تعاوني هاي صنايع دستي بوده و ارگان اهگآمار تنها مربوط به كار

 جداي از اين حالت كارگاهي .هاي خوبي دارند اين زمينه فعاليت هاي خصوصي نيز در آموزشگاه

صورت خانگي در اين زمينه فعاليت  هاي كردستان به از خانواده% ٥٠توان گفت كه  ت ميئبه جر

  . سزايي دارد هدارند چرا كه از لحاظ اقتصادي براي خانواده نقش ب
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  صنايع وابسته

همچنين به   الياف را به عهده دارند وةتوان به صنعتي كه تهي بافي مي از صنايع وابسته به گليم

ورزند ارتباط مستقيمي با دامداري   الياف مبادرت ميةبه تهي افرادي كه .رنگرزي سنتي اشاره نمود

  .  تنگاتنگي با دامداري داردةبافي رابط  گليمة نيز گفته شد توسعطور كه قبالً همان د وندار

هاي  كه رنگ  سنتي در كردستان بسيار رواج داشت اما زمانيةدر گذشته رنگرزي به طريق  

هاي  آن موجب شد آرام آرام رنگاز سريع   راحت وةستفادخصوص طرز ا هشيميايي به بازار آمد ب

 از لحاظ كيفيت و فرش زد و  بزرگي به صنعت گليم وةخارج شوند كه اين لطم طبيعي از دور

 دوبارهي معدودي اه  در حال حاضر كارگاه.ها بسيار افت كردند بافته درخشندگي، دست شفافي و

 شوند از زيبايي و هايي كه با چنين اليافي بافته مي م گليطبعاً. اند به رنگرزي سنتي روي آورده

  .  برخوردار خواهند بوديارزش خاص

 موادي كه در .دكرصورت خانگي سپس شكل كارگاهي پيدا  ابتدا به فعاليت اين صنايع در  

پوست انار، پوست پياز، ، پوست گردو، شود روناس، برگ مو ها جهت رنگرزي استفاده مي كارگاه

  . باشد غيره مي و )شود مريوان يافت مي مناطق اورامانات و در چوبي است تلخ و (كاه، سيچله

 سنتي رنگرزان از سوخت طبيعي مانند زغال يا ةالزم به ذكر است كه در رنگرزي به طريق  

غير  رنگرزان معتقدند كه عدم وجود آنها موجب ماتي و. كنند  حيوانات استفاده ميةچوب يا فضل

  . شود ها مي شفافي رنگ

  

   استان  فروش محصوالت درةنحو

استان به سه  طور كلي بافندگان در ه ب.ارتباط دارداستان با انواع سفارشات  تعيين ميزان فروش در

  . نمايند  اقدام به بافت ميروش

بافت توليداتشان زير پوشش نهادي نظير سازمان   طرح وهاي دليل ويژگي بافندگاني كه به -١

  صدور براييا سازمان بهزيستي هستند مهاجرين و كشاورزي، بنياد امور صنايع دستي، جهاد

 دستمزدشان هستند و كنندة مواد اوليه و مينأ ت،يا خارج از كشور هاي ديگر و محصوالت به استان

  .باشند هاي نامبرده مي كلي اين بافندگان تحت پوشش سازمان طور هب
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مواد  نمايند و هاي فرش توليد مي واسطه ريان وبافندگاني كه محصوالتي را به سفارش بازا -٢

 طرح و ها از نظر ابعاد و بافته شود و دار فرش نيز توسط اين افراد تعيين مي ابزار بافت و اوليه و

  .شود دهندگان بافته مي  با نظر سفارشرنگ كامالً

هاي منتخب خود  توليد محصول با ابعاد و طرح  خود اقدام به بافت وةبافندگاني كه با سرماي -٣

يا شود  مي بازارها ة خود مصرفي دارد و مازاد مصرف، روانةبعضي موارد جنب كه دركنند  مي

  . گردد  فروش عرضه ميبرايدالالن فرش  توسط خود بافندگان و

  

   بافي  گليمةسوتان كنوني در رشتكپيش

 ساكن شهر ١٣٣٠د سال خانم وكيلي متول. نام بردرا توان خانم مهين وكيلي  از استادان بنام مي

اكنون در يكي از و بافتن گليم را آغاز نمود  )سالگي ٧(وي از همان دوران كودكي . سنندج است

  . كند  هنري را تدريس ميةفرش سنندج اين رشت هاي گليم و تعاوني

موفق به دريافت ، المللي در ايران شركت نموده هاي بين خانم وكيلي هر سال در نمايشگاه  

هاي استان كردستان   شركت تعاونية نمونةعنوان بافند  به١٣٧٢البته در سال  ه شده است وتقديرنام

 كشاورزي در ةصورت مربي از طرف ادار ههاي زيادي ب الزم به ذكر است ايشان سال. انتخاب شد

 هاي مختلف كردستان و  ايشان مهارت زيادي در شناخت طرح.اند ي اطراف فعاليت داشتههاروستا

هاي ابتكاري را نيز  هاي اصيل، نقشه تدريس نقشه بافت و البته عالوه بر ها دارند و ين نقشهبافت ا

 يك ةهاي مختلف موفق به تهي بسيار لطيف در برش طور مثال وي با بافت ساده و هكنند ب كار مي

 .استنظير  لباس از گليم شده است كه در نوع خود بي

استاد   مربي وو ١٣١٦ ايشان متولد . نام بردفاييه وخانم عزيز توان از از ديگر اساتيد مي  

صورت مربي در  ها به هاي اصيل كردي است كه سال اجراي صحيح طرح بافت گليم و تدريس

  .عهده داشته استه ميراث فرهنگي هدايت بافندگان را ب
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   مراكز مهم اين صنعت به غير از استان مورد نظر

 نيز مانند كردستان از قدمت تاريخي برخوردار است هر قومي ديگر مناطق ايران بافي در هنر گليم

 هاي خاص خود بافته  موجود در منطقه دستةهمچنين بنا به مواد اولي بنا به نيازهاي جوي خود و

 ةهاي منطق رنگ هايشان، نقش و بافته ابعاد دست فرم و جنس و  قابل توجه عالوه برةنكت را دارد و

انعكاسي از  قوم بنا به خصوصيات روحي نيازهاي آن مردم و  هرهاي طرح. باشد  ميخودخاص 

  . باشد كنند، مي آن زندگي مي طبيعتي كه در

گيرد، تداوم نقوش اساطيري  بافي ايران مورد استفاده قرار مي گليم بخشي از نقوش كه در  

درخت،  نج وهايي از قبيل تر طرح ها و  وجود نگاره. روزگاراني بسيار دور دارددراست كه ريشه 

 باطني بافندگان براي سرسبزي و ةاي از خواست  هركدام نشانه...اللة باز، اللة بسته، برگ مو و 

  . خرمي محيط زيستشان است

 وجود .اي از حركت آب در يك جوي باريك يا داخل حوضچه است  لوزي نشانهةحاشي  

 كه نزد دارداك زايندگي خ ها حكايت از بركت خورشيد و گليم خورشيدي در نقش گل و

نقش بته جقه يا بته ترمه كه حالت درخت سرو خميده را . ي قابل احترام استيبافندگان روستا

دليل  هعشايري است، ب هاي روستايي و زندگي در بافته عين حال سنبل نجات و در دارد و

ها  جندم، درختان افشان يا كاگ ةنقوش خوش. استقامت يكي از نمادهاي زندگي است سربلندي و

  . طول عمر است نياز بافندگان به سرسبزي محيط و

شود اما مناطق شاخص كه در اين زمينه فعال   در تمام مناطق ايران گليم بافته ميتقريباً  

  .  آن بدين شرح هستندةهاي ويژ هستند با طرح

رنگ ه اي ب روي زمينه هاي متعدد بر  ستاره طرح مخصوص افشار معموالً:)زنجان(افشار   

  . يعي يا رنگ سير استطب

 سفره است كه به اصطالح بومي جهيزي ،هاي خاص بلوچ يكي از بافت: )بلوچستان(بلوچ   

. شود باشد و اغلب ترنجي در وسط آن ديده مي  آن از پشم طبيعي شتر ميةاست كه زمين

بافت راه گليم از  سرتاسر. شود هايشان نيز اسلوب خاص خود را دارد كه ميناخواني ناميده مي گليم

  . خورد رنگ به چشم مي هر رديف آن نقوش متفاوت از نظر طرح و راه شكل گرفته است كه در
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ترين عامل  ها، رنگ مهم  در اين گليم.محكم است  گليم تركمن سبك و:)تركمنستان(تركمن   

هاي ديگر نارنجي، آبي،  رنگ. اي دارد هاي مختلف نقش ويژه رنگ قرمز يا سايه روشن است و

 ة قبيل.آورند وجود مي هاي متضاد هماهنگي زيبايي به اين رنگ. گاهي زرد است ، سفيد وسبز

آنها  گويند و كنند كه آن را گل مي بندي مي حسب نقش اصلي طبقه هاي خود را بر ها طرح تركمن

  معموالً.گل نمودار يك خانواده است هر. كنند وجهي منقوش مي هشت وجهي و به شكل شش را

  ). روز(دو روشن و ) شب(تاريك   دو،ركمن چهار قسمت داردهاي ت نقش

  . پالس تركمن از شهرت خاص برخوردار است جاجيم و  

.  ده بيد نام داردةهاي سوماك خمس بافته. شود  از يگانگي پنج ايل شيراز تشكيل مي:خمسه  

صورت  هاي طبيعي به رنگ تيره است كه ستارگاني مورب ب ها زمينه ترين طرح گليم متداول

صورت قطعات كم  اي را اغلب به هاي ستاره  گليم. روي آن بافته شده استرهايي متداخل ب لوزي

  . دوزند بافند و سپس به هم مي عرض مي

 .كنند شرقي آذربايجان زندگي مي ها قبايل چادرنشيني هستند كه در شمال سون  ايل:سون ايل  

هاي  ونها گليمس ترين بافت ايل  مهم.روند شمار مي هها ب  گليمنتري ها از بادوام سون هاي ايل گليم

  . نامند ظريف معروف به سوماك است كه به زبان محلي آن را ورني مي دوزي شده و سوزن

  آنها را به روي دستگاه افقي معموالً ديگري نيز هستند كه معموالًةهاي پيچيد طرح  

 كنند و دوزي مي  و سطح آن را سوزنبافند باريك به طول سه متر مي هاي دراز و صورت تكه به

 خود دارند كه در سراسر طول بافته ادامه ةلب ها نقشي بر هاي كناره تكه دوزند و سپس به هم مي

   .دهند اي چهارگوش را تشكيل مي ها به هم دوخته شد حاشيه پس از اينكه تكه يابد و مي

 كه با اند ها شش تكه اين جل. سون است هاي ايل بهترين رو اسبي در ايران جل اسب  

نقوش حيوانات كه قدمت پيش از تاريخ دارد از اين منطقه گرفته . شوند بافته ميهاي متنوع  رنگ

  . اند شده

 ،ضلعي شامل نقوش هشت  بخش اساسي طرح قشقايي هستند و، نقوش هندسي:قشقايي  

شاد  هاي تند و رنگ . ساده شده هستنديها  پرنده وزيلور آهو، بز،  تصاوير طاووس،،پر گل هشت

كار  هب زرد هاي قرمز و كنار رنگ هاي متضادي نيز در اما رنگ. هاي گليم قشقايي است از ويژگي
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اين نوع   در.بافند گليم چند رديف را با طرحي جداگانه مي سر  در دومعموالً. شوند گرفته مي

  . كند آب مقاوم مي آنها را در مقابل نفوذ ،موجود در پشم) التولين(ها چربي طبيعي  گليم

ها اغلب  بافته.  لرها خورجين بزرگ براي نگهداري اثاث خانه استةبهترين بافت :لر  

  .شوند يا نقوش خاص منطقه مشخص مي آبي سفيد و سبز و هاي سياه و با رنگ اند و مرغوب

 نقوش آن از .تمام جهان شهرت دارد گليم بافت هرسين در: )كرمانشاه(هرسين   

حيوانات يا  هاي مشخص و اين نوع گليم از فرم  در.هاي ايران است رين نقوش گليمت شده شناخته

 دنبال بهيا مثلثي  صورت چهارضلعي، لوزي، ها بيشتر به  حاشيه.شود طراحي خاص استفاده مي

  .يكديگر هستند

     
ل اص  آناتولي را دارد و درةهاي ناحي اي متمايز كه مشخصات سجاده  قطعه٤٢/١*٤٢/٣: ساوه

 بافت اين گليم بافت پود معلق است و ة شيو استقزوين اي مابين ساوه و هقطمربوط به من
  .هاي كردستان است هاي نخي ضخيم آن شبيه به پشم طرح
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اطراف قزوين بافته شده اشكال بديع فراواني  اين گليم كه توسط بافندگان نيمه چادرنشين كرد در

هاي دوسر از يكديگر  طرح هاي تركي است كه توسط نوارهايي باريك با اي نگارهمتن آن دار. دارد
 .شده است جدا
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هاي آنها نيز  گليم هاي متنوع موجود در محيط زندگي چادرنشينان قشقايي در رنگ: قشقايي
  .شود منعكس مي
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غربي  بجنورد در شمال ه نواحي قوچان و متر رواندازي مربوط ب٢١/٢*١٤/١: كردهاي خراسان

يكدست  اي ساده و تكه بافته شده و بر روي زمينه مشهد اين روتختي در اواخر قرن نوزدهم در دو
هاي طويل و  ينات اضافه شده عبارتست از ريشهئتز. كار رفته است هجايگزين ب و پودهاي اضافي و

  .يني در دو طرف رواندازئهاي تز منگوله



 

  

  هنر ايران936

  

  

  

  

ها وجود  بسياري از گليم در خورد، ها به چشم مي يك از ترنج هاي تركي كه در داخل هر نگاره :لر
  .دارد

  

 
  

راست معكوس نمايانگر اين  هاي چپ و كار رفته در طرح اي رنگ به قهوه پشم بسيار تيره و
  .موضوع است كه گليم فوق توسط كردهاي ورامين بافته شده است
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 سفيد ابرش زمينه به اين دست بافت منطقه شمالي كردستان حيات و هاي سرخ و رنگ: هرسين

 .بخشد نشاط مي
  

                   
شمار  هغربي ايران ب هاي شمال  رديفي از مشخصات گليم بافتههاي باريك و افشار آذربايجان حاشيه

 .آيد مي
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هاي اين ناحيه از ايران  اي از مشخصات گليم هاي متمايز حاشيه طرح شرده وبافي ف ة پيچشيو: كرمان

 .است
  

                          
  

  هاي خراسان كرد-٤٦ -ت
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  جهان  از مراكز مهم اين صنعت در

 توان به مراكش، از جمله كشورهايي كه از ديرباز به امر بافندگي گليم مشغول بوده و هستند مي

سواحل درياي سياه و آناتولي  قفقاز،  عراق، و تركيهستانز آفريقاي شمالي، كردتونس ا الجزاير،

طور  قونيه و نواحي اطراف آن حلب، و همين آناتولي مديترانه، آناتولي غربي، آناتولي اژه، شمالي،

  .در اينجا چند نمونه از آن به اختصار آورده شده است. افغانستان و آسياي مركزي اشاره نمود

درشت با  نقوش هندسي و دار و  بافت گليم در تركيه همانند ايران با بافت چاك:تركيه  

شرق تركيه كار  شرقي و  مادر در مناطق جنوبة اله،نمادهاي كهن از جمله شاخ گاو ها و سمبل

 از .ندهستهاي اصلي  نزديك به رنگ هاي زنده و ها رنگ اين گليم رفته در كار ههاي ب  رنگ.شود مي

 ،غازي انتب،  وان، ابروك، قونيه، مليطه،توان شهرهاي سيواس تركيه مي  بافت گليم درمراكز مهم

  .نام بردرا كچي محسن  سينان و

  

  )آناتولي شرقي(بافت گليم مناطق كردنشين تركيه 

 البته .امروزه بافندگي كردها در اين منطقه به ندرت ادامه دارد و بافت گليم صنعتي روستايي است

طور كلي با   گليم كردها به.كنند مينيز ن قارص و مليطه به منظور تجارت بافندگي در مناطقي چو

  .شود پردازي مي هاي تيره نقش با رنگ باف و پيچ دار و بافت چاك

 وان ةشرقي در ناحي  شهروان در جنوب.هاي مشهور اين منطقه است گليم وان از جمله گليم  

 گليم وان از روي .ر خاورميانه قرار گرفته استدومين آبگير د ترين آبگير آناتولي و بزرگ

  . آميزي آن به آساني قابل تشخيص است رنگ بندي و تركيب

هاي  طرح شود و دار تشكيل مي  از يك جفت ترنج الماسي شكل قالبهاي اصلي غالباً طرح  

ارهاي  با نودار در رديف افقي است كه معموالً هاي قالب نگاره تر و هاي كوچك ديگر شامل ترنج

هاي خاص گوشه كوچك تزئين  نوارهاي افقي كه با نگاره. شود عمودي به رنگ متضاد تزئين مي

گاهي اين طرح شامل نوارهاي پهن به رنگ ساده به همراه نوارهاي . رود كار مي شود نيز به مي

هاي   رنگ.استدار  هاي قالب نقش داراي طرح قيقاج و  باريك و، حاشيه.تر پرنقش است باريك

 مقداري كم نارنجي، اخيراً. ها با مقداري سفيد است آبي  قرمزها وةاين نوع گليم شامل انواع تير
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استفاده از الياف فلزي نيز در اين منطقه مرسوم است اما به مرور . شود سبز، صورتي نيز ديده مي

   ١٠.فقط با دقت نظر قابل تشخيص است رود و زمان درخشندگي آن از بين مي

  

  (Gazi Antab) يا گازي ئانته ب ) عين تاب( غازي انتب

گليم غازي . شرقي تركيه در نزديكي رود فرات و مرز سوريه قرار گرفته است جنوب اين شهر در

شود كه طرح اصلي  دار تزئين مي انتب با نوارهاي افقي رنگارنگ با سه نشان الماسي شكل دندانه

هاي  هاي باريك گليم با نقش  حاشيه.دهد  ميهاي ستاره مانند تشكيل گليم را به همراه نگاره

هاي تيره،  رنگ باف و دار يا گيس هاي گره ريشه شود و هاي مكرر تزئين مي نگاره دوجانبه و

 قطعه و هاي بزرگ مستطيل شكل در دو  گليم. قرمز از مشخصات گليم غازي انتب استخصوصاً

 بافت گليم در غازي انتب از ١١.شود يتاب بافته م پشم ريز دار و هاي كوچك با بافت چاك گليم

  . ها پيش متوقف شده است مدت

 .پايتخت ارمنستان صغير بود نام سبا سيتا و سيواس در قرن سوم ميالدي شهري رومي به  

آهني كه به باز يافتن اهميت  راه  زراعتي است، اما شهر سيواس باغالباً سيواس مناطق اطراف

اين منطقه، سجاده، گليم بزرگ در دو  در.  امروزي شده استاقتصادي گذشته كمك كرده، كامالً

هاي بزرگ شبيه به  هاي سيواس با ترنج طرح گليم. شود هاي كوچك بافته مي گليم قطعه و

دار مكرر  هاي قالب انواع نگاره هاي مستطيلي بزرگ مركزي و هاي مليطه است كه با ترنج گليم

هاي  رنگ.  چند حاشيه با انواع گوناگون نگاره استتر داراي هاي كوچك كه گليم  در حالي.است

هاي بافندگي   شيوه.هاي كردي است تر از گليم سبزها روشن  قرمزها وگليم سيواس خصوصاً

   ١٢.كار ميرود دار به  بافت چاكبسيار گوناگون است اما غالباً

 هماسويو و توة رودخانةحاشي شهري با يك خيابان اصلي چند كيلومتري است كه در :مليطه  

ها پيش در اين منطقه رواج  بافندگي از سال. هاي مرتفع توروس شرقي قرار گرفته است قلل كوه

 همان حوالي قرار  قديم كه روزي از شهرهاي مهم ارمنستان صغير بوده درة مليط.داشته است

   ١٣.دارد
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يك ترنج هاي كوچك را تنها با  گليم هاي بزرگ را به سه يا چهار ترنج مركزي و گليم  

 آناتولي مركزي و نام يكي از قبايل كردي كه در ها را به اي از اين گليم  پاره.كنند مركزي تزئين مي

 هاي بغرنج و دليل طرح بافت بسيار دشوار اين نوع گليم به. نامند  شوان مي،شرقي سكونت داشته

 ارزيابي هااز بهاي واقعي آنرا كمتر  ها  بازار ارزش اين گليم مسلماً.نگار آنها است بسيار پرنقش و

   ١٤.كرده است

شرقي عراق  شمال مناطق كوهستاني شمال و اند كه در  از مردم آسياي مركزي:كردهاي عراق  

 باف و بافي با پودهاي بلند معلق بر پشت دست  از مشخصات گليم كردي نوعي پيچ.اند گرد آمده

از (هاي حرقيان  نظر از برخي گليم فهاي كردي عراقي، صر گليم. باف است هاي بلند گيس ريشه

   ١٥.در بازارها كمياب است)  كردةقبايل بافند

 اما ،سوريه است  امروزه حلب شهري در.نام بردرا توان حلب   از شهرهاي سوريه مي:سوريه  

رو گليم حلب را  اين  از.وري عثماني بوده استت ميالدي جزئي از امپرا١٩ تا اوايل قرن ١٥از قرن 

 اواخر قرن نوزدهم و  بافت گليم درظاهراً. شمارند ق به گذشته است از آثار آناتولي ميكه متعل

. دست نيامده است هخر بأهاي مت  كه نمونه خصوصاً،اين شهر از ميان رفته اوايل قرن بيستم در

حاشيه را به هم  اي است كه زمينه و هاي دوجانبه نقش هاي حلب داراي بافت ظريف و گليم

   ١٦.ها دارد حاشيه هاي مشابهي در نگاره ند وك متصل مي

ساختار   بيشترين مناطق كشور و١٩٧٩ مدت افغانستان از سال طوالني جنگ :افغانستان  

 .ها تن افغاني به كشورهاي همسايه پناهنده شدند  ميليون.اجتماعي فرهنگي آن را نابود كرد

هواي  فرار به كشور غريب با آب و وطن و ترك محيط امن خانواده و ها و مهاجرت ها و خرابي

 حتي منبع پشم بافندگان ،ويژه صنعت بافت گليم را متوقف ساخت  بسياري از صنايع به،متفاوت

  .دليل استفاده از گوشتشان نابود شد يعني گوسفندان نيز به

هاي گوناگوني در ميان پناهندگان استان مرزي پاكستان در   طرحهر حال اخيراً در  

هاي جديد با نخ وارداتي  گليم  اجرا درآمد وةنزديكي كتا در بلوچستان به مرحل غربي و شمال

 هاي شيميايي اروپاي شرقي، چين ها به شكل محلي با استفاده از رنگ پشم. شود مرينوس بافته مي

  . شود  هندوستان رنگ ميو
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قبل  نت در سا١٥ تا ٥خطوط موازي  تكراري و هاي ريتمي و  از طرحگليم افغانستان غالباً

دار و در موارد بسيار  بافت آن چاك. شود انتهاي گليم استفاده مي ابتدا و از شروع حاشيه در

هايي در بعضي از مناطق شمال  گليم. شود تري دارد كار مي محدود بافت ورني كه بافت محكم

  ١٧.شده است داشته كه براي باالپوش استفاده مي افغانستان با بافت ريزتر نيز وجود

  

  
  

  .دار بافته شده است ة بافت چاپكرد عراقي به شيو
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مانده است تا  ر قرن نوزدهم به تعداد كافي باقيپذي متر از اين گليم دل١٢/٢*٢٤/١وك ابر
  .رح اصيل آن مورد تحسين قرار گيردالعاده و ط آميزي فوق رنگ
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  . بافته شده است١٩٨٥ حدود سال  متر اين گليم٦٦/١ *٠٨/١: اوشاق
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  .كنند بافندگان ازبك و تركمن نيز اين گليم طرح ميمنه را، كپي مي.  متر١٣/٢*٣٧/١: افغان
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مدرن و گليمي  برداري كرده و  ترك نسخه-هاي ايراني  اين گليم از روي طرح گليمةبافند: افغان

  .استقت پناهندگان بافته هاي نيمه مو جذاب را در اردوگاه
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  .پشت است از يك الك متر طرح اصلي اين گليم نمادي ٥٠/١* ١٤/١: نيهقو
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 ساعت شني  و S، حرفبچه  مادر وة اله،هايي از قالب هاي تركيه با سمبلهاي مربوط به كرد نقشه
  ) خوش اقبالي استة نشان Sحرف(
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 ساعت شني  و S، حرفبچه  مادر وة اله،هايي از قالب ه با سمبلهاي تركيهاي مربوط به كرد نقشه
  ) خوش اقبالي استة نشان Sحرف(
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  اي هاي موزه ها و قاليچه هايي از گليم نمونه
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    شيخ عثمانة روستاي دورود مريوان خانواد:مناطق كوهستاني

 شيخ عثمان نقشه از طرح قاليچه سنه كپي ة خانوادةوسيل ه بافته شده ب٦٣*٣٧ ة انداز١٩٧٨: تاريخ
  شده
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  كند  آلبرتو ويكتوريا رقابت ميةفرش اردبيل در موز  اين فرش با١٩٠٥: بيجار
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   دوم قرن نوزده كردستان ايرانةجل اسب نيم: گليم سنه

  

         

  

هاي يك   شانهصورت سر و ه گليم بة نقش١٩اوايل قرن :  كردستان ايرانة زير جانمازي سنگليم
پيچ وخم هاي پر ي عمودي كه شامل گلها  ستونةوسيل نمازگذار طراحي شده است كه از اطراف به

  .باشد احاطه شده است مي
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