
  

  

  

  

  

  آباد مقاس بافي چادرشب

  

  سيده ميمنت موسوي

  

  

  آباد  نقوش باستاني قاسمةتاريخچ

 اول قبل از ة هزارةآباد و شباهت آنها به آثار مكشوف اصالت بعضي از نقوش چادرشبهاي قاسم
دهد كه هنرمند نه تنها محصول زندگي واقعي است كه از طريق منشور شخص  ميالد نشان مي
شناسي نيز هست كه در مراحل تكامل  شود بلكه محصول آن اشكال زيبايي مياده دهنرمند بازتاب 

شد و البته آن تجليات نيز در منشور  ميداده  همانند زندگي واقعي در آنها بازتاب يهنر تجليات
  .شود هنرمند ديگري تجربه مي

طور  ان همشود نمين و آثار مكتوب و صحايف تاريخي خالصه وتاريخ يك ملت تنها در مت  
. نيستمنحصر نيز ها  ها و گچبريها و پلها و كاروانسراها و برجها و قلعه نبشته  آنها در سنگةكه هم

  نسلها بودهة آنچه معرف ذوق و انديشةبلكه فرهنگ يك قوم را بايد در تمام مظاهر بازمانده و هم
چه امروزه بسياري از اگر.  كردجستجواست   مانده   سينه به سينه و دست به دست براي ما باقيو

استعداد پيشينيان و  ذوق و هنر ةماند اقيه ببمتفاوت هاي  ايم و گاه با سليقه آنها را از دست داده
اي از مناطق سرشار و   پارهگيالن در مقايسه بادهد كه  نشان مينيز كنيم اما همين اندازه  برخورد مي

  .تفاوت گذشت  و نبايد از برابر آنها بياستغني 



 

  

  هنر ايران 964

هايي از آثار  توان به نمونه العاده نمي علت رطوبت فوق اي گيالن به  در بخش جلگهاگر  
هاي  كه مربوط به دوران پيش از اسالم باشد اما در ارتفاعات و بلنديها نمونهدست يافت باستاني 
در كرانة جنوبي سفيدرود .  مارليك استةترين آنها گنجين است كه معروف  مانده اي باقي ارزنده

علت حاصلخيزي خاك و ماليمت هوا  نام گوهررود وجود دارد كه به يك رودبار درة زيبايي بهنزد
در درة . شود آباد رودبار محسوب مي  رحمتةو رطوبت و بارندگي كافي از بهترين نقاط منطق

 مارليك از ةهاي باستاني است و تپ خورد كه مربوط به دوره هايي به چشم مي گوهررود تپه
از اين شناسي به رياست دكتر نگهبان   هيئت باستانش١٣٤٠در اواسط پاييز . هاست آنترين مهم

 هيئت به اين نتيجه رسيد كه .دست آمد  به از دل خاكاي و آثار بسيار ارزندهتپه خاكبرداري كرد 
 را براي آرامگاه هتمدني كه اين تپ. است ه  مزبور آرامگاه خصوصي سالطين و شاهزادگان بودةتپ

ظرافت آثار . ه استل هزارة اول قبل از ميالد مسيح بودي مربوط به اواخر هزارة دوم و اوابرگزيده
 ابزار ة دقت و پيشرفت صنعتي ساكنان منطقه و تبحر آنها در تهياز باستاني ةمكشوف از اين منطق

  سوزنهاي طال و،كن طال و مفرغ كن طال، ناخن پاك  پاك:اشيايي از قبيل. دهد نشان ميو آالت 
دوك . كند  برابري ميكنند استفاده ميمفرغ كه از نظر ظرافت با سوزنهايي كه اكنون مردم 

پارچه و . است  ريسي و وسايلي از اين قبيل كه نشانة پيشرفت فرهنگي اين تمدن بوده پشم
 پيشرفت صنعت نساجي از مارليك با توجه به بافتهاي ظريف آنها ةدست آمده در تپ منسوجات به

  .دهد خبر مين سال قبل در گيالن هزارادر 
طبيعت و تأثير عميق آن بر روي است   دست آمده در آثار ديگري كه از اين قبرستان به  

  :دهندة اين گفته است از جمله آثاري كه نشان .توان احساس كرد مي هنرمند تمدن مارليك را 
كه در اواخر فصل  ه استالهام گرفت وحشي ةهاي سه شاخ  گلدان سفالي كه از شكل الله-١

  .رويد  مارليك ميةهاي شمالي تپ خصوص در دامنه هزمستان ب
  .)١تصوير (اي از انارهاي طال   طال با آويز خوشهة گوشوار-٢
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   گرم مكشوفه در مارليك۸/۶اي به وزن  گوشوارة طال با آويز خوشه: ۱تصوير 

  
وفور به  ه انار كه در كوهستانها و جنگلهاي گيالن درخت انار وحشي بشكل  مفرغي بهة زنگول-٣

  .خورد چشم مي
وفور به چشم  هدر اطراف سفيدرود مرغ ماهيخوار بكه شكل مرغ ماهيخوار   گلدان سفالي به-٤

  .خورد مي
 اين ظروف از نوع گاو املش ناميده ،دار سفالي كه مظهر قدرت در گيالن است  گاو كوهان-٥

  .)٢تصوير (است   شده
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  . گاو از سفال جال يافته متعلق به هزارة اول قبل از ميالدةمجسم: ٢تصوير 
  . است دست آمده شناسي مارليك به اين مجسمه در حفريات باستان

  
اند ولي خود وحدت و مركزيت   نزديكي داشتهة عالوه بر آنكه با اقوام مجاور رابط،اين اقوام  
 و ي بگذارداست در هنر آنها تأثير زياد   هنري نتوانستهةاند كه اين رابط  داشتهخصوصي  ههنري ب

  .سازد  اين تمدن را آشكار مييخوبي يگانگي و هماهنگ هآنچه در اين منطقه ساخته شده ب
 ةاست در اينجا به مرحل  سوابق و سنن هنري بشر كه بر اثر اين روابط بدين ناحيه وارد شده  

از . شود خوبي ديده مي ههاي هنري اين قوم ب و تكامل و پيشرفت در ساختهاست   هبلوغ رسيد
 دوم ةرسد كه در اواخر هزار نظر مي بهاست    هنري كه در كتاب مارليك انجام گرفتهةموارد مقايس
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 گيالن و مازندران وجود داشته و ة اول قبل از ميالد تمدن عظيم و واحدي در منطقةل هزاريو اوا
 اين رابطه در جنوب به ةدامن. است   زيادي با نواحي مجاور خود ايجاد كردهةمدن رابطاين ت

  .است  غربي به لرستان و در شمال تا قفقاز گسترش يافته جنوبدر نواحي كاشان و 
كه پردازيم  مي چند نمونه از نقوشي بهآباد  اي نقش شده در چادرشبهاي قاسمطرحهدر   

، ٣تصاوير . دارددست آمده از تمدن مارليك و تمدن املش   ظروف به بهيالعاده زياد شباهت فوق
  .  گوياي اين ادعاست٦ و ٥، ٤

                   
 

   شبيه بز كوهي در چادرشب امروزيةنگار: ٣تصوير 
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  متر سانتي ٥/٢٢ و ارتفاع ٥/٢٠مجسمة بز كوهي مفرغي به طول : ٤تصوير 
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  ف شده در حفريات مارليك در چادرشب امروزي شبيه به گوزن كشهنگار: ٥تصوير 

               
  متر سانتي ۷  ارتفاع و۷۵ وزن از سري كشفيات مارليك با طول مفرغي گةمجسم: ٦تصوير 
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غربي البرز   سفيد در دامنة جنوبةمارليك و درو آباد در دامنة شمالي البرز  از آنجا كه قاسم  
 گيالن بوده و زبان مشترك دارند و با توجه به ةنطقشباهت طرحها در دو ماست   قرار گرفته

كه همگي از دست آمده  به مارليك  و كه از منطقة كالردشت، املشيظروف و طرحهاي مشترك
 و انعكاس تصوير اين طرحها در هستند سفيدرود و رود چالوس ة منطقو غربشرق و مركز 

 اين موضوع را در ذهن تقويت - مجاور كوهستانهاي فوقة جلگة منطق-آباد چادرشبهاي قاسم
 و براساس دارد و حالت مركزيت است كه در قلب اين منطقه ،كند كه زير خاكهاي ديلمان مي

 ذخاير ،است  تاريخ مدون گيالن تا قرن دهم هجري پايتخت تابستاني پادشاهان مستقل گيالن بوده
  .پنهان باشدتواند  ميتر از ذخاير قبرستان مارليك  عظيمي حتي غني

. شود  دو مربع بر روي سينه ديده ميه استشددر تصوير انسان كه بر روي چادرشب نقش   
 ةاين طرح با مجسم.  انسان قلمداد كردةتوان نمادي از دستهاي به روي سينه گذاشت دو مربع را مي
 انسان از مفرغ ساخته شده و آرايش مو يا كاله مجسمه ةمجسم.  است قابل مقايسهمفرغي انسان

دستهاي مجسمه به روي سينه قرار گرفته و كه مانند تصوير انسان در چادرشب . استوطي مخر
  ). ٨  و٧وير اتص. (است  انگشتانش غيرعادي نمايش داده شده
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  نقش انسان در چادرشب: ٧تصوير 
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  يات مارليك مفرغي انسان كشف شده در حفرةمجسم: ٨تصوير 

  
ايران در  ١نقش آدم نشسته با زانوهاي باالآمده مشابه آنچه از نواحي ماقبل تاريخي نجد  

آباد و در سرتاسر كوهستانها و  هاي زنان قاسم  در بافته.باكون فارس و شوش موجود است
  ).١٥ و ١٤ ،١٣وير اتص (٢.خوريم هاي گيالن زمين به آنها برمي كوهپايه
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  ١٥                                 تصوير ١٤                                   تصوير ١٣وير             تص

  طرح صليبي كشف شده در ناحيه         طرح آدم نشسته بر روي            طرح آدم نظير طرحهاي گيالن
    كشف شده در تل باكون فارسآباد                ماقبل تاريخي تل باكون فارس               چادرشب قاسم

  
و  ٣آباد در نقوش كاجي شكل و طرحهاي زيگزاگ هاي قاسم شده از بافته در قطعات بافته

دارد در را و نقش شانه است   ين كردهئها كه خطي افقي سرتاسر بدن هريك را تز رديف بزغاله
  .پيوند دادتوان  مي همه و همه را با نقوش ماقبل تاريخي ،حال شنا
آباد با طرح روي جام مفرغي خرد  هاي زنان قاسم هتپر در جوراب دستباف  گلهاي هشتةطراب  
پري كه نقش روي جام طال همراه اسب زميني برجسته  گل هشتبا و همچنين ) ١٦تصوير (شده 
هاي دور است و همچنين   آثار هنري امروز با گذشتهة، قابل مقايسه است و يادآور رابطشدهكار 

 آن رابافندگان است كه   ده، نقش درخت كه در تصوير چادرشب نمايش داده شدهبزغاله و پرن
  ٤.دار يا زربين» دار سلم«
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 پر تصوير جام با گلهاي هشت: ١٦تصوير 
  

 .شود  مارليك از اين درخت زندگي ياد ميةدست آمده از تپ ر روي جامهاي طالي بهب  
 مارليك در بازسازي فشده از ميان ضايعات مكشو  خرداي از قطعات همچنين در مجموعه

ت نهاده س دارد و دكتر نگهبان اين قطعات را از دي وجودهاي چشمگير انديشه و تصور ما زمينه
ينات ئ دامن آنان با تزة لب، از اندام دست و پاهاي زنانهاييدر اين قطعات خرد و شكسته طراحي

يناتي ئ پيراهن تزةيا بر سيناست    با نقش زيگزاگ پوشيده بانويي كه از زير گردن پيراهني،حاشيه
  رااين شاخه) ١٠ و ٩تصوير . (است  دارد و النگو بر دست و با همان دست شاخه گياهي را گرفته
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تصوير . (توان يافت مينيز آباد  هاي زنان قاسم در دست بانويي گيلك مكشوف از مارليك در بافته
  . اي در گليم متعلق به عمارلو مشاهده شد آباد بر بافته هاي قاسم افته عالوه بر ب،اي نقش شانه )١١
 ،دراز و پاكوتاه  پاة انواع سگ و بزغالةهمچنين مقادير چشمگيري از طرح و نقش )١٢تصوير (

 درختي و خطوط زيگزاگ بر روي هاي خطوط منكسر و نقوش متنوع ساق اسب و نقوش شانه
  ).١٩ و ١٨، ١٧ تصاوير. (آورند هاي دور را ياد مي ذشته همگي تصاوير گتجورابهاي دستباف

  
 هاي شكسته سفال دست آمده از حفريات مارليك بر روي تكه نقوش به: ١٠ و ٩تصاوير 

  

  
 

  آباد و گليم عمارلو اي در چادرشب قاسم نقش شانه: ۱۲ و ۱۱تصاوير 
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  پر بر روي جوراب نقش گل هشت: ١٧تصوير 
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  طرح پرنده يا بزغاله: ١٨صوير ت
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  نقش زيگزاگ و درخت سرو: ١٩تصوير 
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  طراحي

  

  چادرشب

هاي  در دوره. اي طوالني دارد بافي در گيالن نيز مانند ساير نقاط ايران سابقه بافي و ابريشم زري
 بعد از اسالم نيز هاي يافت و اين در دوره  پوشاك پادشاهان ايران از ابريشم تركيب مي،كهن

هاي ابريشمي را از زيب پيكر   پارچه،كه امراي متعدد ديلمي و ديگر فرمانروايان مرسوم بود چنان
هاي زري كه  اين پارچه«: نويسد  فسور پوپ در شاهكارهاي هنر ايران ميوپر. ساختند خويش مي

هايي كه در تاريخ از  ه پادشاهان و اميران سلسلة براي جامندقيمت بود بافت و گران بسيار سخت
ارسالن و  لبآبيك و   يعني امثال عضدالدوله و طغرل؛اند ترين فرمانروايان شمرده شده بزرگ

هاي  هاي ابريشمي در دوره  طرحها و نقشهاي پارچه٥.است  رفته كار مي ملكشاه و سلطان سنجر به
در «: نويسد وفسور پوپ مي پر،در همين زمينه .شد بعد از اسالم نيز از دوران باستان تقليد مي

بويه اين نقوش ميان طرحهاي بسيار متنوع و متعدد است و طرحهاي   آلةهاي ابريشمي دور پارچه
  .»كند  مزداپرستي را تكرار ميةمتداول دور
 تنخستين بار چينيها دستباف. است  توان انكار كرد كه زادگاه ابريشم كشور چين بوده نمي

گرچه صدور ابريشم به ايران از زمان اشكاني آغاز شد در . ه كردندابريشمي را به جهانيان عرض
در خود كشور هم پرورش كرم . شد دورة ساساني اين كاال به مقدار قابل توجهي از چين وارد مي

پس از آنكه ابريشم به گيالن رسيد بافندگان  .وفور رواج يافته بود هابريشم و صنعت ابريشم ب
هاي پشمي و نخي داشتند به توليد   تبحر طوالني كه در بافت پارچههنرمند گيالني با مهارت و

ها و منسوجات ابريشمي در   از آن زمان تاكنون بافت انواع پارچه.هاي ابريشمي پرداختندتدستباف
  .آباد و روستاهاي رودسر ادامه دارد ويژه قاسم هنقاط مختلف گيالن ب

ينگراد سابق ن لة سال قبل در موز٢٥٠٠وط به دكتر عيسي بهنام كه از قاليهاي پازيريكي مرب  
آبادي كه   به نقش چادرشبهاي قاسماي العاده نقش قاليها شباهت فوق: نويسد مياست   بازديد كرده

  .شود    آباد گيالن بافته مي امروزه در قاسم
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سوار، درخت، گوزن با شاخهاي بلند، انسان و خصوصاً  اسب: ند ازا اين نقوش عبارت  
آباد  تمام اين نقوش امروز بر روي چادرشبهاي ابريشمي قاسم. زن كه تاج بر سر دارنداي  عده

پروفسور پوپ نيز به  ٦.دهند شود كه چگونه نقوش در طي قرون به حيات خود ادامه مي ديده مي
است و آن را با    كه بر روي چادرشبها نقش شدهكند اشاره مياي  صف اسبها و سواران برجسته

اي است مقايسه  همين شكل داراي صفي از سواران در كنار بركه ازيريك كه بهنقش قالي پ
 .)٢١ ،٢٠وير اتص(نمايد  مي
 

  

  
 

  سوار، تزئين ديگري از فرش پازيريك: ٢٠تصوير 
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  نقش اسب و سوار الهام گرفته از فرش پازيريك: ٢١تصوير 
  

 بودن اين نقش است و شود و علت آن پركار ندرت بافته مي هحال حاضر ب اين نقوش در
برند كمتر از اين  كار مي بافندگان باتوجه به وقت كم و سرعت زيادي كه براي بافتن چادرشب به

در «: نويسد  زربافت ميةدكتر عيسي بهنام در شرح تصوير يك قطعه پارچ .كنند نقش استفاده مي
شود از ايران   ديده مي اين پارچه زربافت كه يادگار هنر هخامنشي روي آن، سال قبل١٢٠٠حدود 

كار برده  ن كليساي شهر سانس در فرانسه بهاخريده شد و براي پوشانيدن روي قبر يكي از مقدس
آباد و  ر اين نقوش هنوز روي چادرشبهاي قاسمينظا. استشده و امروزه در همان كليسا محفوظ 

  ٧.شود روي گليمهاي بافته شده در نقاط مختلف ايران ديده مي
 تاريخي در ة كه ريش استآباد گيالن دستي مردم قاسم ترين صنايع افي قديميب چادرشب  

چادرشب در نقاط مختلف ايران نيز بافته « . مردم اين ديار داردةفرهنگ و آداب و رسوم ديرين
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دليل طرح  آباد گيالن به شود و از نظر رنگ و طرح تقريباً مشابه يكديگرند ولي چادرشب قاسم مي
  ٨.»ش هنري بيشتر داردو رنگ خاصش ارز

آباد از ابريشم  در قاسم «:اند گونه معرفي كرده آباد را اين  چادرشب قاسمگيالندر كتاب   
از چادرشب براي دوخت . شود كه به چادرشب معروف است  نوعي پارچه بافته مي،طبيعي و پنبه

عرض . بندند  ميشود و زنان محلي آن را به دور كمر پرده و روتختي و رويه لحاف استفاده مي
 .رسد  ميمتر سانتي ٢٤٥ است و طول آن به متر سانتي بيستپارچه چادرشب باريك و در حدود 

  .»شود  تكه به يكديگر درست ميششيك چادرشب از اتصال 
 اكثر چادرشبهاي ابريشمي قرمز است و نقش از نوارهاي زربافي با طرحهاي ةرنگ زمين  

رنگها تركيبي است از . آيد  و سفيد پديد ميي نارنج، آبي، صورتي، زرد،هندسي به رنگهاي سبز
ا و آثار فلزي دورانهاي ه صور طبيعي و اشكال انتزاعي هندسي كه برخي از آنها به نقوش سفالينه

برخي . است  اي نيز از گذشته تاكنون تغيير نيافته نقشهاي شطرنجي و شاخه. كهن شباهت دارد
 كه امروز بر روي چادرشبهاي ابريشمي ؛ت و اشكال حيواناتنقشهاي ديگر مربوط به مظاهر طبيع

شود، تفاوتهاي بسيار كمي با نقشها و تصاوير مورد عالقه صنعتگران  آباد ديده مي و نخي قاسم
  .هاي كهن دارد دوره
اي با آنكه  ، ولي چادرشبهاي پنبهرفتاندك رو به فراموشي  بافت چادرشبهاي ابريشمي اندك  

اي نيز رنگ اصلي قرمز و  در چادرشبهاي پنبه. است   هنوز متروك نشدهداردرا نرونق گذشته 
پروفسور . استراههاي پهن آبي و سفيد و خطوط سفيد و زرد   اي با راه نقشها غالباً چهارخانه

كه اكنون در چادرشبها   درصورتيكند؛ مياشاره هاي زربافي شده در چادرشبها  پوپ به نواره
  .شود زربافي نمي
 رنگ زرد اكثراً در كنار كند، حكايت مي گيالن ة محلي منطقة در چادرشبها از سليقرنگ

به  .شود  در كنار رنگ سبز استفاده مينيز رنگ قرمز ،رود كار مي رنگ تيره مانند سياه يا بنفش به
 بنابراين صحيح نيست اگر بگوييم كه اين به كمال ،ويژه طالب كمال است ه چشم ب، گوتهةگفت

دانيم كه نيروي  اند و همچنين مي چشم را بافندگان چادرشبهاي گيالني به تصوير كشيدهرسيدن 
در هر فشار خارجي بر . كند مي خارجي براي بازآفريني تعادل فعاليت ةخلادروني پس از هر مد
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تواند واكنشهاي باز هم  دهد اما چشم مي  براي توازن با حركتي متقابل از درون پاسخ مي،چشم
 اگر زماني طوالني در ،براي مثال. تري نسبت به تحريكات نوراني نشان بدهد و مثبتتر  دقيق

 سرخ قرار گيرد واكنش آن به اين ترتيب است كه به محض دور شدن از سطح ةمعرض اشع
كند،   ميمطرح سؤال را در ذهن  اين مطالب.شود سرخ فوراً تصوير ثانوي به رنگ سبز ديده مي

  اند؟ دي به يك نوع شناخت عميق رنگي رسيدهآبا آيا بافندگان قاسم
  

  توضيح كامل و فني انواع فعاليتها

گيالن از . آباد است كشاورزي در قاسممهم فعاليتهاي از پرورش ابريشم از درختان توت : ابريشم
 توليد ابريشم ايران بوده و هنوز نيز اين موقعيت برتر را حفظ ةترين منطق هاي دور نيز مهم گذشته

  .است  ترين محصول گيالن پس از برنج بوده به نوشتة رابينو، ابريشم مهم. استه كرد
 ة انتقال كرم ابريشم را از چين به اروپا در دور، ايرانةايران و قضيلرد كرزن در كتاب   

 ابريشم بوده ة ميالدي نوشته عالوه بر آن راه ارتباطي ميان شرق و غرب جاد٥٥٠ژوستينين حدود 
 گذشته  در مجاورت منجيل مي»هرزويل«نام  روستايي بهاز بخش كوچكي از آن كه از ايران و 

  برخي از پژوهشگران معتقدند كه پرورش كرم ابريشم از اين راه وارد گيالن شده،بنابراين. است 
  .است 

ابريشم :  عبارت بودند از، كه سابقاً گيالن داشت،بندي ابريشم براساس درجهمهم انواع   
بندي، ابريشم تاجري، ابريشم تاي و ابريشم دويل   ابريشم شعربافي بغدادي، عالقهشعربافي اعلي،

 چرخهاي باابريشم خام ابريشمي است كه مستقيماً از پيله گرفته و  .ترين نوع آن بود ينيكه پا
ابريشم پخته ابريشمي است كه .  و رنگ آن زرد يا كرم استشود دستي يا ماشين تبديل به نخ مي

تن ابريشم خام و گرفتن صمغ آن ابريشم خالص شده و اين عمل را اصطالحاً ر اثر پخب
ابريشم كجين ابريشمي است كه از انتهاي . رنگ ابريشم پخته سفيد است.  گويند»كشي قلياب«

شود و مرغوبيت كمتري   ناميده مي»كجين«شود و اصطالحاً ابريشم  مانده از پيله تهيه مي الياف باقي
  .دارد
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د آن را در شوصورت خانگي تهيه و چه از بازار خريداري  بهچه كالفهاي ابريشم خاك   
 تميز كردن وجهت نرم  بهعمل شستن ابريشم خام . كنند مخلوطي از آب و خاكستر خيس مي

بعد از رنگرزي الياف ابريشم براي استفاده در بافت . نخها و آماده نمودن آنها براي رنگرزي است
  .  استچادر شب آماده

  
  مراحل اجراي كار

هايي كه  هاي خود يا پيله ابريشم را با پيلهش ١٣١٩آباد تا  روستاييان قاسم: آباد  ابريشم در قاسمةتهي
و كارگاه بافندگي ) چر(ريسي   چرخ نخ، بنابراين؛كردند تهيه مي خريدند از روستاييان ديگر مي

 حتي بايد متذكر شويم .بافتند رشب خود را ميگرفتند و چاد ها به عاريت مي را از همسايه) پاچال(
بافي به يكديگر نيز معمول و رايج بود و از اين بابت هرگز پولي دريافت  كه آموزش فن پارچه

  .)٢٢تصوير (است   شده نمي

  
  )چر(ريسي  چرخ نخ: ٢٢تصوير 
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. استبافي در اين منطقه كمبود و گران شدن كجين  ترين مشكل چادرشب امروزه مهم  
علت گران شدن كجين استفاده از نخ كاموا براي ايجاد نقشهاي رنگي معمول شده كه به اصالت  هب

زني و  لت كالفآ يريس  چرخ نخ،درحال حاضر .است   زيادي زدهةو مرغوبيت چادرشبها لطم
 ؛ندخر ها مي ها را از كارخانه اما پيله. آباد و روستاهاي مجاور آن زياد است كارگاه بافندگي در قاسم

 رشت به تهران قرار ة شلمان رودسر و در جاد، لنگرود،ها در شهرستانهاي الهيجان اين كارخانه
 ةكارخان .كشي دولتي است  ابريشمةو كارخان) كشي كارخانه كج( نوغان ةهاي تهي  كارخانه.دارند

عي و  روستاييان در وضعيت فعلي ابريشم طبي، بنابراين؛كشي در رشت و تهران است مهم ابريشم
  .خرند مصنوعي خود را از بازارهاي همين شهرها مي

است به   معمول بودهش ١٣١٩ سالهاي پيش از كه ازكشي را  در اينجا فن سنتي ابريشم  
راحتي از پيله بيرون بكشند بايد ابتدا كرم را  هبراي اينكه ابريشم را ب. اختصار بيان خواهيم داشت

د پيله و خارج شانه اگر پرو، در واقع.پروانه شود خفه كننديش از آنكه مبدل به پكه در پيله هست 
 براي خفه كردن پروانه دو .توان از آن ابريشم كشيد شود و ديگر نمي كند و پهن مي نشت مي

تر   كه عملي، دومةكنند و در طريق يكي اينكه هواي گرم و بخار آب وارد آن مي :طريقه وجود دارد
 متر سانتي بيست لطو گذارند سپس با يك دست كاه به گرم مي  هها را در طشت آب نيم  پيله،است

 قسمت خارجي نخ ابريشم را پيدا و از پيله جدا ،كوبند و به اين ترتيب ها مي  به آرامي روي پيلهرا
  .كنند مي

 رگيرند و به دو هاي مختلف مي از پيلهرا گاه براي اينكه كار زودتر پيش برود دو يا سه تار   
پيچند  آورند و تار ابريشم را به دور آن مي چرخ را با دست به حركت درمي. بندند ريسي مي چرخ

دهند و  شوند فقط نخ مي  ناميده مي»كج«هايي كه  پيله. ريزند ماند به دور مي و آنچه از پيله باقي مي
يند و گو نرشته يا ريسيده نشده مي  توان از آنها ابريشم كشيد به اين كجها در حالت معمول كج نمي

  .نامند  نخي ميةنرشته يا پنب كجرا ريسند آنها  وقتي كجها را با دوك دستي مي
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  و پشم) كج نرشته(ريسيدن پنبه 

چوب دوك و . شود دستي استفاده مي ريسي از يك نوع دوك ريسي و پشم آباد براي كج در قاسم
شكل  نتهاي آن را بهسازد و براي اينكه بتواند خوب بچرخد چوبهاي هر يك از دو ا انجام مي
  .سازند فرفره مي

پاش و  كند بن خط مي كه خراط آنها را خط» پاش«شكل   اين چوبهاي قرقره،در ضمن  
  .بندند تا رها نشود شوند و تار ابريشم يا پنبه را به آنها مي سرپاش ناميده مي

. گيرد رت مي شانه صوباحالجي پشم . بافند  ريسند و مي  مي،كنند گالشها پشم را حالجي مي  
قدر پهن است كه  هاي آهني دارد و روي يك پايه از چوب متصل است و پايه آن  دندانه،شانه
 دو زنگ به دو ،به هر طرف شانه. زدن حركت نكند توان پاها را روي آن قرار داد، تا هنگام شانه مي

با آهنگي موزون كند و  اند كه هنگام شانه زدن به نحو مطلوبي صدا مي قالب كوچك آويزان كرده
  .شوند زن گالش مي موجب تشويق كار شانه

 ساير الياف بارةبه روشي كه درشبيه است هاي نامرغوب بيشتر   ابريشم تابيده از پيلهةتهي  
هاي نامرغوب را به كمك  دست آمده از پيله  نخ بهة تود، در اين روش،مانند پنبه و پشم رايج است

استفاده . دارد دوك مورد استفاده دوسر برآمده .آورند  در ميهاي تابيده شده صورت رشته دوك به
 انبوه نخهاي كم و بيش در ، آنهابا آزاد نگه داشتن دو دست است كه براي) چر(از دوكهاي چرخ 

  ).٢٣تصوير (كنند  هم پيچيده را از هم باز مي
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  ريسي زن روستايي در حال پشم: ٢٣تصوير 

  
  زني كالف

 عمودي به دو ةدو شاخ. كنند اي استفاده مي زني سه شاخه اختن يك كالف از آلت كالفبراي س
هاي پنبه را  تمام كج نرشته يا رشته. تر است  افقي ضخيمةشاخ. ندا  متصلي افقةطرف يك شاخ

 ةپيچند براي اينكه سر كالف گم نشود آن را روي شاخ  ميc.bصورت هشت روي محورهاي  به
bزنند  گره مي.  
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  كردن كالفها رنگ

اي براي مصارف  آميزند تا با آن چادرشبهاي پنبه كالف كج را با رنگهاي قرمز، زرد و سبز مي
 ةپنب( ابريشم مصنوعي ،اگر بخواهند از رنگ سياه استفاده كنند در اين صورت. روستاييان ببافند

 به ،باشند در اين صورتاين امكان هم هست كه تمام چادرشبها از پنبه . برند كار مي به) ابريشمي
  .گويند آن چادرشب ابريشم مصنوعي مي

. هاي پنبه معمول است كه براي رشتهكنند  رنگ ميهمان شيوه  چادرشبهاي پشمي را نيز به  
 قسمت مهمي از كار ،خريد و به اين طريقتوان  مي كالفهاي ابريشم را در بازار ،درحال حاضر

  .شود باف كاسته مي روستايي چادرشب
  
  ركردن قرقره و ماكوپ

پيچند و آن را   و روي هالركن ميدهند سر مي) زني آلت كالف(كالف را روي اشكاروزن 
بندند و آن را در چرخ   مي»ماسوره«آورند سپس تار كالف را روي   نخ درميةصورت گلول به
  .كنند  متصل مي، كه قيراندود است، پيةتسمبا  آنگاه كالف را به ماكو .گذارند مي

 ،آنها   نيز عمليات گوناگون و متفاوت مربوط بهو وسايل و ابزار مشروح ة هم،حال حاضردر  
 ابريشم از وسايل ديگري نيز بارةدر. شوند  مي كار برده اي و ابريشمي به هاي پنبه براي بافتن پارچه

 در كالف ابريشم خام را پس از تهيه. شود پيش از اينكه روي پاچال قرار داده شود استفاده مي
و   آب،خاكستر استو  داخل آن آب كهدهند  منزل يا بعد از خريد از بازار در ظرفي قرار مي

زن  سپس آن را روي كالف. جوشانند تا كالف نرم و براي رنگرزي آماده شود خاكستر آن را مي
ار سر آزاد ت. نمايند كنند و به دوك منتقل مي كشي آن را باز مي دهند و با چرخ ابريشم قرار مي

بندند و با چرخاندن چرخ تار ابريشم را به  زن مي ابريشم را كه روي دوك است به ابريشم تاب
دهند به اين طريق   بزرگ خالي در دوك فلزي چرخ قرار ميةاين بار يك قرقر. پيچند دور آن مي
  .كنند ها و ماكوها را بر مي تمام قرقره
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  قرار دادن نخهاي تار روي دستگاه

ي كه اين كار براي انواع بافتنيهاي. كنند  تار روي دستگاه ميةها پر شوند شروع به تهيكه ماكو همين
در يك .  نام دارد»پاچال«گيرد  دستگاهي كه روي آن عمل بافتن صورت مي.  الزم استنام برديم

. برند  از يكديگر فرو ميبيست متر تا دوازده ة به فاصل)چونگام( حياط دو ميخ چوبي ةگوش
  ). ٢٤تصوير (

  
 

  پيچيدن نخ دور چونگام: ٢٤تصوير 
  

 مركب ،يك رديف تار. خواهند تهيه كنند  اين چوبها بستگي به عرض چادرشبي دارد كه ميةفاصل
 تار تشكيل ٦٤٠ ، به اين ترتيب،دهند از ماكوهاي مختلف به دور دو چوب قرار ميرا  نخ ٣٢٠از 
يك تار باال و يك تار (دهند  وچكي قرار مي بعد در دو طرف ايستگاه روي كار چوبهاي ك.شود مي

و ) پيش چونگام(ها بين نوك جلو  رجه. نامند  مي»رجه«را در اصطالح محلي  اين چوبها) پايين
  .گيرند كار قرار مي) پس چونگام(نوك عقب 
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براي سواركردن كار يا تان كار و وردها نور را در مكان پيش چونگام وارد تارهاي كار   
 .كه بر زانوهايش قرار داردپيچد  ميدار را روي كتل  هاي سر  كه نشسته است دستهكسي .كنند مي

  است كه پس چونگام را محكم در دست گرفته ايستاده است درحاليكه در همان هنگام شخصي 
كه پس  پيچند درحالي  كار را روي سر دار كه در عقب دستگاه است مي،به اين طريق. آيد جلو مي

 بافتن چادرشب ابريشمي يا پشمي يا كجي ،بعد از اين كار. گيرد نورد قرار ميچونگام در جلوي 
  .شود شروع مي

  
  پاچال و بافندگي

دستگاه . دارد دو رديف نورد وكند  كار مي) پدال(ترين دستگاه بافندگي كه با ركاب  مرسوم
 دولنگه .است) ديچوب عمو(شود مركب از چهار لنگه   ناميده مي»پاچال«آباد كه  بافي قاسم پارچه

 ا جلو بةدو لنگ. ند هستهاي عقب بلندتر تر و لنگه هاي جلو كوتاه لنگه. در جلو و دو لنگه در عقب
شود كه به   گفته مي»تير پاچال«به اين دو چوب . شود  عقب متصل مية به دو لنگيدو چوب افق

است   وب ساخته شدهكل دستگاه از چ.  از يكديگر قرار دارندمتر سانتي هفتاد تا شصت ةفاصل
  .)٢٥تصوير (

                 
  )پاچال(بافي  دستگاه چادرشب: ٢٥تصوير 
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شده   بافتهةو پارچاست  كه در برابر بافنده ،يكي پيش نورد يا نورد جلودارد پاچال دو نورد   
از تدريج ب هنورد يا نورد عقب كه تار روي آن پيچيده و ب شود و ديگري پس به دور آن پيچيده مي

   .)٢٧ ،٢٦تصوير . (شود مي

  
  كش متصل به نيشين پاچال  دسته-نورد پيش: ٢٦تصوير 

  

  
  نورد پس: ٢٧تصوير 
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 كه تا وسط تيرهاي »نورد گردون«نام  بهشود  تنظيم مي نسبتاً ضخيمي ة تركاحركت سردار ب  
 نورد را ةنبافنده به كمك اين تركه بدون بلند شدن از جاي خود استوا. يابد پاچال ادامه مي

  .چرخاند مي
كش به طنابي  دسته. شود  مانع حركت آن هنگام بافتن مي،كش روي نورد جلو يك دسته  

دو . است  نشيند، بسته شده  كه بافنده روي آن مي،متصل است كه به پشت نشيمن پاچال
 حقيقت در. شوند كنند و به وسط تيرهاي پاچال متصل مي هاي عقب تكيه مي دست به لنگه چوب

  .هاي عقب قرار گرفته دهندكار است  روي لنگهيسردار كه تار به آن پيچيده شده و افق
به ارتفاع مشخص كشيده شود ) چادرشب(شود كه نخهاي پارچه يا چارشو  آرج موجب مي  

نوك آزاد اين دو . است  و آن مركب از دو چوب پهن و صاف است كه در ميانشان بسته شده
 دو دسته نخهاي تار ،دو چوب باريك. دارد هاي تار را نگه مي ه رشته آهني دارد كةچوب يك شان
 ة رشت،تر جلوي دستگاه كمي پايين. شود كه به طرفين متمايل شود  و مانع ميدارد ميرا در باال نگه 

 و گيرد ميقرار ) ورد چو(وردها روي دو چوب افقي ) ورد(گذرد  تارها از دو چوب افقي مي
هاپاته، عروسك و پرك پيچيده شده : هايي شامل دهد كه به قرقره تشكيل ميرا ) كاه(مجموع آنها 

 بافنده روي ،بنابراين. شود وصل مي) پاكلته ورد(و به سقف آويزان است هر ورد به يك پدال 
هاي  روند، رشته  طور متناوب باال و پايين مي  وردها به، وينشيند و با حركت پاِي نشيمن پاچال مي

 از طريق دو قرقره از راست و از چپ ، نخي يا از ابريشم نخي هستندة از كج پنب كه غالباً،تار
  ).٢٨تصوير (اند  پيچيده شده
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  عروسك، پرك، ورد و وردچو: ٢٨تصوير 

  
هاي تار را از   كه رشته، دو طناب به طاق آويزان شده و يك دفتيناشانه از يك كالهك كه ب  

ها  غيبه. (كند بين هر غيبه دو رشته تار عبور مي) ٢٩تصوير . (است  ه تشكيل شد،كند هم جدا مي
اگر يكي از ) شوند استفاده مينورد  ميخهاي كوچكي هستند كه براي وصل كردن تارها به پس

 متحرك كالهك را بردارد و آن تار به دو ةتواند شان ها در ضمن بافندگي بشكند بافنده مي غيبه
 از راست به ، كه ابريشم به دور آن پيچيده شده،شود سپس ماكو را  تاري تقسيم مي٣٢٠ ةدست
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دهند  مي) پاكتله ورد(روي پدالها   پاا يك ضربه ب، بعد از اين عمل؛دهند چپ از ميان آن عبور مي
آيد و ماكو را در جهت عكس از وسط تارها عبور  طرف پايين مي  باال بهة رشت،به اين ترتيب

 .نامند  مي»ويچ « روي هم  پارا با عكس آن ةي كار و ضربدهند اين دو حركت يعن مي
  

  
 

  شانه: ٢٩تصوير 
  

هاي بافته نشده  پيچند تا رشته شود آن را دور نورد مي  بافته شده اضافه ميةوقتي مقدار پارچ  
 تار ٣٢٠×٢.  استمتر سانتي سي طول  بهيچادرشب مركب از نوارهاي. طرف جلو هدايت شوند به

 ٤٠×٢گويند دو چله   يعني مي؛كنند گيري مي اندازه) چهل(اين نوارها را برحسب چله آباد  در قاسم
 هشتترين اندازه براي چادرشب  تار نخ چادرشب حداقل مركب از هفت چله است ولي رايج

  .چله است
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  هاي اقتصادي صنعت جنبه

  :گونه برشمرد توان اين موانع و محدوديتهاي توليد چادرشب را مي
براساس اظهارات بافندگان چادرشب امروزه ارزش توليدات ، دن قيمت تمام شدهباالبو: الف

تر  روز گران  قيمت مواد اوليه روزبه،عبارت ديگر  به.است شده چادرشب نسبت به گذشته كمتر 
متناسب اي كه بر دستمزد توليد تعلق دارد با افزايش قيمت مواد اوليه   ولي ارزش افزودهشود مي

نياز است، كه براي   گرم كاموا موردششصديد يك چادرشب معمولي در حدود براي تول. نيست
 يك بافنده پس از خريد .پول پرداخت) به قيمت تعاوني( هزار ريال هجدهخريد آن بايد مبلغ 
شود، بافنده محصول خود را در   ميچادرشب موفق ساعت به بافت ٢٥مواد اوليه در مدت 

 يعني در ازاي هر ساعت ؛رساند  هزار ريال به فروش مي٣٥بلغ بازارهاي روز منطقه حداكثر به م
كه قيمت يك تخته چادرشب در  درصورتي. شود  ريال نصيبش مي٦٨٠فرسا مبلغ  كار طاقت
 پانزده)  ريال قيمت داشت١٨٠٠كه در حدود ( گرم كاموا ششصد با احتساب ١٣٥٨ -٥٩سالهاي 

 برابر ده به حدود ١٣٧٥ تا ١٣٥٩د اوليه از سال  قيمت موا،به بيان ديگر. است  هزار ريال بوده
  . برابر است٤/١اي كه ناشي از كار باشد در حدود  كه ارزش افزوده ، درصورتياست  افزايش يافته

گروه به دو توان   دستگاه پاچال را مياهاي توليد شده ب  بافته،درحال حاضر، محدوديت بازار: ب
  :تقسيم كرد

 و قسمت اعظم كنند مي زنان مسن روستايي توليد تاًكه عمد: )ساده( چادر شب معمولي -١
توليدات . رسد رسد يا در بازارهاي محلي منطقه به فروش مي توليدات آنها يا به مصرف خانوار مي

  .است  دليل كاهش تقاضا هيچ افزايشي نداشته اين گروه از بافندگان به
توليد . كنند وان روستايي توليد ميجن  چادرشب يكرنگ، روتختي، روفرشي، كه زنان و دخترا-٢

است، به كشش بازار نيازمند  زمان طوالني و صرف دقت فراوان بهاين دسته از چادرشبها كه 
براساس نظرسنجيهايي كه در چند سال اخير در قالب برگزاري نمايشگاههاي . است وابسته 

 ،عمل آمد كشور بهكنندگان مصنوعات و دستگاه پاچال در اقصي نقاط  چادرشب از مصرف
 .كنندگان را در نظر گرفت ها و نظر مصرف  سليقه،موقع توليد توان تدابيري انديشيد تا در مي

 ملت ماست، در مقابل ةدار فرهنگ و هنر گذشت  كه ميراث،ترديدي نيست كه امروزه صنايع دستي
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 ، مدل، رنگ و اندازهعلت تنوع در اي قرار دارد كه هر روزه به رقيب پرقدرتي چون كاالي كارخانه
توليدات دستگاه پاچال اكنون در . كنند  به خود جلب ميبيشتركنندگان را  تمايل و نظر مصرف

است و نه   كوران مشكالت خود در هياهوي تبليغات رقيبان در صندوقهاي چوبين محبوس مانده
در . است  فته نشدهاي اصولي در نظر گر  انديشه و برنامه، مواد اوليه و نه در فروش آنةدر تهي

روشهاي سنتي توليد چادرشب و ديگر مصنوعات دستگاه پاچال اصالحات علمي صورت 
كنندگان و مشتريان امروزي   بتواند محصوالتي را توليد كند كه مورد قبول مصرفاست تا  نپذيرفته

 در همچنين هيچ تالش جدي. اند باشد كه به مصرف توليدات جديد داخل يا وارداتي خو گرفته
كاران و  وري صنعت است كه بهره  جهت نو كردن اين محصول انجام نگرفته و اين باعث شده

  . بماند قدرت رقابت پايين
 استان گيالن يواقعيت اين است كه كشاورز، قديمي و غيراصولي بودن دستگاه پاچال: ج
 مطلوب و متناسب  از جمله خرده مالكي و محدوديتهاي انتخاب تكنولوژيداليليويژه برنج به  هب

با آب و هوا و نبود مطالعه و پژوهشهاي علمي و صنعتي در چارچوب ويژگي منطقه كامالً سنتي 
 صنعتگر روستايي قبل از اينكه صنعتگر باشد به واقع كشاورز ،همين خاطر است و به  مانده  باقي
ر فصول و  روش نامطلوب كشاورزي و كار شديد د،ساخت سنتي جوامع و اقوام گيالن. است

است كه صنعت قديم و سنتي نتواند همپاي توليدات و   مراحل مختلف كشاورزي باعث شده
است، همزمان با اين   پس، در همان شكل ابتدايي و ساده باقي مانده. نيازهاي جديد تكامل يابد

لي را آيند و توليدات قديم و مح  توليدات جديد و خارجي با زرق و برق تازه به بازار مي،بست بن
آباد   قاسمةتازگي با تشكيل تعاوني بافندگان چادرشب منطق ه البته ب؛دنكشان به انزواي كامل مي
  .است  عمل آمده  اين صنعت ديرپا بهيتالشهايي براي احيا

  
  ها نوشت پي
  . چهارم پيش از ميالدةمنتسب به نيمة هزار. ۱
  .۶۳۰ جلد اول، ص اصالح عرباني، ابراهيم و استاد جليل خنياپور، گيالن،. ۲
. اي مارليك نيز وجود دارد  يافته شده در روي جام موزاييك شيشهةزيگزاگ شبيه به آنچه در قطعات خرد شد. ۳

اين . شود دست آمده نيز مشاهده مي اي كه در حفاري گل الريماج در اليه دوران آشور ميانه به روي يك تنگ شيشه
همچنين . است وفور و مسلماً رابطه داشته  اي مصري به ف لبة ظروف شيشهنوارهاي تزئيني به هم پيچيده كه در اطرا
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كار رفته  هم چسبيده سفيد و سياهي است كه در اشياي چغازنبيل به اين تكنيك نوارها شايد ادامه بقاياي نوارهاي به
 .است دست آمده  موارد و نكات مشابهي در نوع ظروف و اشياي دوران جديد آشوري در حفاري آشور نيز به. است 

 رويش آن به موازات ساحل درياي خزر از رودبار گرفته تا گرگان ة كه منطقة سرويانزربين، سرو كوهي از خانواد. ۴
 .زربين جزء درختهاي هميشه سبز است.  است كشيده شده

، ص ۱۳۳۸ابن سينا، ، ترجمه و اقتباس دكتر پرويز ناقل خانلري، تهران، شاهكارهاي هنر ايرانآبهام پوپ، آرتور، . ۵
۷۱.  
  .۲، ص ۱۳۴۲، دي ۱۵، شماره مجلة هنر و مردم، »زريبافي در ايران«. ۶
 .۳، ص همان. ۷
، ۱۳۷۶، فروردين۳۵۰ ة، مجلة جهاد روستا، دورة هفدهم، شماراي از هنر و صنعت چادرشب باز انگيزه، .جاللي، ن. ۸
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