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 مقدمه

هاى تاروپود  نخ. شود گليم نوعى فرشينه است با بافتى ساده که با پشم و پنبه و در مواردى با پشم و موى بز بافته مى

عنوان يک صنعت دستى زنانه در  گليم به. يک سبد ٔمانند بافت ساده. گذرند ر و روى يکديگر مىيک در ميان از زي

اين . بافت گليم مانند قالى براساس دارهاى افقى يا عمودى است ٔوسيله. مناطق عشايرى و روستايى ايران رواج دارد

بافند، داراى  ق گوناگونى که آن را مىگليم ايرانى برحسب مناط. دليل ارزان بودن مصرف عمومى دارد فرشينه به

 .هاى بافت و نقوش متنوع است شيوه

 

 مواد اوليه گليم 

مواد اوليه گليم . شود هاى گليم، وفور مواد خام آن است و به همين دليل در ميان اقوام مختلف توليد مى يکى از ويژگى

پرورى و  ده هزار سال پيش که انسان به دام از نزديک به .باشد پشم گوسفند، پشم شتر، موى بز و اسب و پنبه مى

   . تدريج پشم گوسفند به الياف بلند و نرمى که قابل ريسيدن بود، تبديل شد اصالح نژاد دام پرداخت، به

هايى بر سطح الياف پشم وجود دارد که هنگام ريسيدن  گره. خصوصيات پشم با مو، پنبه و ابريشم بسيار متفاوت است

دليل درصد باالى چربي، عايقى ممتاز است و  هاى پشمى به دهد و پارچه م پيچيده شدن مىبه آن خاصيت دره

 .پذيرى عالى دارد خاصيت فرم



هاى فروردين و ارديبهشت، و  شود و غالباً پس از پايان سرماى زمستان در ماه چيدن پشم يک تا دوبار در سال انجام مى

تر مثل عربستان و جنوب ايران در ماه  در مناطق ساحلى و گرم. شود مىيا پس از کوچ گله به مراتع تابستانى انجام 

. شود اسفند و در مناطق کوهستانى با آب و هواى سردتر مثل شمال شرقى ايران و افعانستان در خردادماه آغاز مى

دهند يا  مى محصول پشم هر گوسفند از يک تا سه کيلو است و براى شستن آن گله را يا از درون نهر يا رودى عبور

 .شويند آن که پشم را چيده و سپس مى

شويند  پشم را به دفعات مى. هاى خاص همراه است سازى نخ با مراقبت شود، آماده در مناطقى که پشم خوب توليد مى

 کنندگى آب و زدودن براى افزودن به قدرت پاک. کشند تا کامالً پاکيزه شود و چربى آن به ميزان دلخواه برسد و آب مى

هاى سطحي، ترکيباتى شيميايى مانند کربنات دوسود، پتاس و مواد قليايى ديگر از جمله مواد گياهى به آن اضافه  چربى

پذيرى پشم نيز حائز  وشو نه تنها در زدودن مواد زايد و چرک بلکه در افزودن به قدرت رنگ شست ٔمرحله. کنند مى

امروزه به دليل تجارى شدن و . کنند بندى مى کيفيت، درجه شو پشم را براساس رنگ و و پس از شست. اهميت است

 .گيرد بندى پشم صورت مى هاى کمترى در مرحله درجه کاهش معيارهاى توليد، مراقبت

ترين ابزار اين کار يک قطعه  رايج. کنند بعد شانه کردن پشم است که الياف را از يکديگر جدا و يکدست مى ٔمرحله

دهند و  ها عبور مى پشم را به دفعات از داخل ميله. شود ى فلزى است که در زمين نشانده مىها چوب با رديفى از ميله

 .شود الياف کوتاه از بلند جدا مى

ها از آن استفاده  ها و گليم تر است و امروزه در بسيارى از قالى مرحله ريسندگى چنانچه با دستگاه انجام شود با صرفه

کند و حالت  سب نيست، زيرا دستگاه ريسندگى پشم را نازک، شکننده و کوتاه مىاين پشم به هيچ وجه منا. شود مى

دوک داراى صفحه گردى از چوب . ريسياست ترين شيوه ريسندگي، با دوک نخ رايج. برد پذيرى آن را از بين مى انعطاف

گرد يا چهاروش چوبى يا سفال است، که نوع متداول آن داراى ميله مخروطى چوبى يا فلزى است که در ميان صفحه 



گيرد و چوپانان حتى هنگام مراقبت از گله و  ريسندگى به شکل اشتغالى خودکار و غيرارادى شکل مى. فرو رفته است

                      .دهند مىريسى را همزمان با کارهاى ديگر انجام  زنان در ساعات فراغت و در هر حالتى که بتوانند نخ

شود تا  اين مو، گاه همراه با پشم گوسفند دوباره ريسيده مى. شود بافى استفاده مى نيز در گليم از موى بز، شتر و اسب

اين نوع مو را همراه با . کند آسياى مرکزى خودبخود ريزش مى ٔموى شتر دوکوهانه .هاى ظريفى به تار گليم بدهد ريشه

عشايرى افغانستان، بلوچستان و شرق ايران به هاى  شود، در گليم بافت پشمى که از گردن و گلوى حيوان چيده مى

 .شود ها، استفاده مى هاى تزئينى گليم بافت ها و ريشه موى دم و يال اسب در منگوله .کنند وفور استفاده مى

در عصر حاضر کشاورزان پنبه . رويد هاى حاصلخيز آسياى مرکزى و آفريقاى شمالى پنبه خودبخود مى در بيشتر دشت

شود و الياف آن  پنبه به وفور کشت مى. اختصاصات و امکانات پنبه از پشم بيشتر است. کنند کشت مى را براى تجارت

قسمت اعظم تارهاى بافندگى از نخ . ها ظريف مناسب باشد تابند تا براى بافت را با قطر کم مى آن. بسيار مستحکم است

خوبى پشم جذب  اما رنگ را به. دهد از دست نمى اش را پنبه برخالف پشم سفيد شفافيت اوليه. شود پنبه فراهم مى

 .کند نمى

قيصرى در  ٔشود؛ اما امروز جز در منطقه هاى صحنه و سنندج، گليم ابريشمى توليد مى صفوى در کارگاه ٔدر دوره

 هاى عشاير و صحرانشين عالقه زيادى به تزئين گليم بافنده. شود آناتومي، از ابريشم در بافت گليم استفاده نمى

آالت کمياب و غيرعادى مانند الياف فلزى و مصنوعي، مهره، صدف و سکه انجام   هايشان دارند که با زينت بافت

 .گيرد مى

 

   ها رنگ

ها  طرح  رود و به گرايى ترين عناصر زيبايى و کيفيت گليم بشمار مى هاى گوناگون آن از مهم بندى انواع رنگ و ترکيب

هاى هماهنگ اهميت  بافى استفاده از رنگ در گليم. آيد ها از عناصر طبيعى بدست مى گترين رن جذاب. افزايد نيز مى



گاه بافنده با . ها برخوردارند اى در ترکيب رنگ العاده هاى عشايرى و روستايى از استعداد فوق بسزايى دارد و بافنده

گاه برعکس تأثير نامطلوبى بر بيننده  کند و گنجاند و تضاد جالبى ايجاد مى خود رنگى غيرعادى در گليم مى ٔسليقه

. هاى دلخواه غربى دارد پسندند، تفاوت فاحشى با رنگ هاى عشايرى و روستايى مى هايى که بافنده رنگ. گذارد مى

 .گيرند هاى عشاير، از درخشندگى طبيعت اطرافشان الهام مى بافنده

هاى طبيعى سازگارى بيشترى و  رنگ. مهمى داردها در ايجاد هماهنگى بين طرح و رنگ نقش  چگونگى همنشينى رنگ

خالص نبودن رنگ . رود مشکالتى نيز دارد هاى شيميايى که به سهولت بکار مى اما رنگ. هماهنگى بهترى باهم دارند

در قرمز طبيعي، آبى و زرد نهفته است؛ اما قرمز . هاى شيميايى است طبيعى نخستين علت زيبايى و برترى آن بر رنگ

 .تواند سودمند واقع شود رنگ در تعيين قدمت گليم و منشأ آن نيز مى .، فقط ماده رنگى قرمز در بر داردشيميايي

 

 نواع گليما

هاى  پوش، ديوار آويز و منسوجاتى است که در اتاق شهرت بافندگان گليم در جهان اسالم، بيشتر براى توليد کف

يادى نيز طى ساليان متمادى بر بافت انواع ديگرى از وسايل هاى ز گروه. خواب نشيمن، راحتى و زيبايى ايجاد کند

هاى گليم بافتى که نقش اساسى  ها و خورجين جهيزيه دختران چادرنشين عالوه بر قالي، ساک. اند تزئينى مشغول بوده

نيز  اندازند، هاى تزئينى که در مراسم عروسى روى اسب و شتر مى ونقل مواد غذايى دارد، پوشش در ذخيره و حمل

 .بود که بيشتر مورد توجه قرار داشت... ترى چون سفره و  تر شامل منسوجات رسمى توليدات مهم. بود

 )م يدست گل. مچه يگل.  يم معموليگل: ( م از لحاظ ابعاديانواع گل ‐١ 

 )يشميم ابريگل. م پشم و پنبهيگل. يم پنبه ايگل:( م ازنظرجنس تارو پويگل يم بنديتقس ‐٢

 )يم معموليگل.  يم مسجديگل: ( م از نظر محل استفادهيگل يم بنديتقس‐٣

 )يم سوزنيگل. م دو رويگل. ک رويم يگل: ( م از نظر نوع بافتيگل يم بنديتقس ‐٤



 )م کردستانيگل.  يم بلوچيگل: ( م از نظر محل بافتيانواع گل ‐٥

 

 نقش هاي متداول در گليم

 اءياش. خالصه شده  يها نقش.  ينقش جناغ.  ينقش شطرنج. ينقش چشم خروس

  مهمترين مناطق گليم بافي در ايران

م ي،گل ياريم بختي، گل ييم قشقاين و گرمسار ، گليورام يم هايم زرند ، گليم شاهسون ، گليجار، گليم بيم سنه، گليگل

 منطقه خراسان

   بافندگى

. شود ندارد وسيله آنها توليد مى بافتى که به اما سادگى آنها ارتباط چندانى با نوع. بافى بسيار ساده است دارهاى گليم

مردان اغلب در برپا . زنان است ٔبافندگى بنا بر سنت ، به عهده. شود هاى پيچيده نيز با دارهاى ساده انجام مى بافت

اخيراً مردان بسيار جوان نيز در بافتن گليم براى فروش مشارکت . کنند کشى با زنان همراهى مى کردن دارها و چله

. کند هر قبيله و منطقه از ابزارآالت مختلفى استفاده مى. شود بافى بيشتر از دارهاى خوابيده استفاده مى در گليم. دارند

ها براى کوبيدن پودها و ترتيب  شانه. کند سازد يا از بازارهاى محلى تهيه مى ابزار بافندگى را بافنده يا در خانه خود مى

چوبى براى جدا (کجو و هاف . شود هاى بلند فلزى ساخته مى اماً از چوب و يا از دندانهرود و تم تارها بکار مى ٔفاصله

وران  سازند، يا پيشه قيچى و چاقو را يا آهنگرهاى محلى مى. سازند را از چوب صاف و صيقلى مى) ساختن بيشتر تارها

 .سيار

هاى پشمى نمايان بر سطح گليم، پديد  نخ هاى زيبا و رنگارنگ با گليم همزمان با آفرينش نقش ٔهدف اصلى بافنده

ترين نوع بافت، بافت متعادل است که تاروپودها از زير و روى يکديگر   ساده .آوردن زيراندازى محکم و بادوام است



اين بافت گاهى روى . تزئينى ندارد ٔرنگ است و جنبه  اين نوع بافت معموالً تک. شود رد شده و درهم بافته مى

 .شود ها ديده مى در آستر خورجينهاى گليم باف، گره باف و  رتزئينى قالىهاى غي کناره

 بافت متعادل

 بافت پودرو

اين . کند شود و رنگ اين نوع گليم را پودها تعيين مى در بافت پود رو تعداد پودها بيش از تارهاست و تارها ديده نمى

  . شود هاى گليم ديده مى اين نوع بافت در کناره. شود ىبافى مناطق مختلف جهان استفاده م شيوه بطور گسترده در گليم

 ٔدار شيوە بافت چاک. باف است هاى ديگر بافت گليم، اُريب از شيوه. باف، عکس پود رو است بافت تار رو يا جاجيم

ر هاى بافت بسيا شيوه. ها بوده است سال پيش تنها شاخص گليم  ۲۰  ديگرى است که بسيار متداو الست و تا حدود

باف، بافت  باف با تار معلق، پيچ اى در بافت گليم وجود دارد مثل گليم باف با پود معلق، جاجيم  متنوع و پيچيده

 ...باف جفت قالب و  چرخان، گليم

 بافت اريب

 بافت چاک دار

نقطع، بستن انتهاى پودهاى م ٔشيوه. از مهمترين عوامل در استحکام و کيفيت و زيبايى گليم، پرداخت نهايى است

ها و  بستن ريشه ٔهاى عرضى گليم، نحوه رود، بافت و تزئين کناره ها و نوع رنگى که در آنها بکار مى ه استحکام شيراز

 .انجامد باف مى وجود زيورآالت اضافى همگى به تکميل دست

 

 هاى گليم  نقش اعتقادات، باورها و فرهنگ بومى در نگاره

شدند، نوعى نگرش واحد در خالقيت هنرى و فنى پديد آمد  که گليم بافته مى هايى از قرن هشتم ميالدى، در سرزمين

، يهوديت، ”گرايي دار جان“، ”گرايي شمن“پيش از آن . گرفت که از پذيرفتن دينى واحد در ميان مسلمانان نشأت مى



هاى بازنمايى را که مربوط  ها و شيوه اين دين نوين استفاده از برخى نگاره. مسيحيت، بوديسم و غيره متداول بوده است

در کشورهاى بافنده گليم، دين اصلى اسالم، مسيحيت و بوديسم . کرده است به باورهاى گذشته بود، منع يا تشويق مى

منظور  اغلب حيوانات شاخ دار به. بافندگان نفوذ کرده است ٔبود و نمادهاى مربوط به اين اديان عميقاً در افکار خالقه

 :ى شوندبازنمايى بز نقش م

تصوف،  ٔبعدها فلسفه. تجلى يافته است” يانگ ‐يين “نخستين ترکيب اشکال در طرح، در تصويرهاى نمادين تاتوييسم 

هاى چهارده و  گذارى مراکز تصوف در شمال غربى ايران از سده بنيان. اعتقاد به تعادل را در همه چيز گسترش داد

ن در شمال غربى ايران تجديد حياتى در عرصه هنر و صنايع دستى ايجاد همزمان با آ. پانزده ميالدى به بعد بوده است

اسالم در بازنمايى صورت و پيکر  .شده؛ و تفکرات صوفيانه نفوذ عميقى در طراحى آنها برجاى گذاشت

اين هاى  نقش و نگاره. هايى نشان داد و از طرف نسبت به تکرار انحناها، و زوايا و اعداد عالقه نشان داد محدوديت

 . دوران رابطه مستقيمى با دين دارد

شود و  تر مى يابد و پيچيده هاى گوناگون، نسل به نسل تغيير مى خرافات، نمادهاى تصويرى و اعتقادات مربوط به نگاره

 .مانند ها باقى مى رود و نگاره معانى اصلى از ميان مى. گردد ها و فرهنگ بومى مى جزئى از افسانه

 

 گليم شاهسون ايرانى  هنگاره شتر در زمين

اما طبق افسانه ها نماد خوش اقبالى و باعث وفور نعمت .مفهوم اين نگاره البيجارى قرن هاست که از يادها رفته است 

نقش چشم مانند در مرکز براى دفع چشم زخم و نقوش تير مانند در دو طرف .در شکار و برداشت محصوالت است

اى هستند؛ يا  يا باورهاى خانوادگى و قبيله: ها سه نوع کارآيى دارند و نگاره اين نقش .آن به شکار اشاره مى کند

 . هاى زيباشناختى بافنده گشايى و يا مربوط به آگاهى هايى براى دفع چشم زخم و بخت طلسم

 



 نقش پيکر مرد درگليم قزويني

اي،  ت، با خطوطى که به رنگ سرمهبافت اس ها براى دفع چشم زخم، ترنج قرمز رنگ در مرکز دست ترين نقش از رايج

در تمام مراحل بافندگي، . شود اين نوع نگاره در خرقه و يا عبا نيز بافته مى. دهد که تمرکز نيرو را در طلسم نشان مى

هاى  ها و دوک هايى براى دفع شياطين بر ابزارآالتى چون شانه آگاهى نسبت به دنياى ارواح حکفرماست و نقش

 .شود ريسى حکاکى مى نخ

اين . طاووس دو سر که متعلق به گليم هاى پيچ بافى شاهسون و بختيارى است و در مناطق ديگر نيز تقليد مى شود

   . گليم شاهسون خمسه نمايانگر افکار صوفيانه و نمادى از جهان دو جانبه و آينه وار است

، آداب و رسوم، باورها و خرافاتشان  افتب ها، دست ها، حيوانات، وسايل آشپزي، لباس دارايى صحرانشينان در خيمه

 .شود خالصه مى

اى تنگاتنگ با کوچ  اى را که رابطه هاى قبيله زندگى ناگزير سنت ٔسکونت دائمى اين مردم در روستاها و تغيير شيوه

ران رسيده ها اعتقادات پر رمز و راز از مادران به دخت طى نسل. داشته، به فرهنگ بومى ثابت روستايى تبديل کرده است

   . ها و خرافات جديدى نيز افزوده شده است هاى برجا مانده از اجداد، داستان و بر روايت

هاى روستائيان به مرور تغيير کرد و انباشت سرمايه از طريق مالکيت زمين و کاال بر نياز به  آرزوها و خواست

اى مناسب جهت ابراز آرزوها و اميال  گونه زمينه ها و نمادهاى طلسم وسيله نگاره خوشبختى و سعادت افزود و گليم به

هاى  بافت هاى قشقايى و در نقوش بهم پيوسته و مکرر دست ارتباط گليم هاى بى اين اشکال در نگاره. بافندگان گرديد

 .شود شاهسون بلوچ ديده مى

 عيوب حين بافت گليم

 ب سر شدن يع.١

 نخ نما شدن. ٢



 پرز دادن. ٣

  يح پودگذاريتصح. ٤

. ٣  نيدفت يغه هايناصاف بودن لبه و نوک ت. ٢.   اديسطح نخ چله به علت تاب ز يناصاف. ١(   ش شدن چله هاير. ٥

 .)  اف کوتاهيه شده با اليته ياستفاده از چله ها. ٤. ن با چله هايدفت يغه هايتماس ت

 چله ها يپارگ. ٦

 .پودها يناصاف. ٧

 

 هاى جديد گليم 

هاى قديمى و  نمونه ٔمقايسه. هاى جديد نگذاشته است ها تأثير زيادى بر تجارت گليم زوال کيفيت و اصالت گليم

تا اواخر قرن نوزدهم تمام . دهد خوبى نشان مى بندى هنري، استانداردهاى فنى و کيفيت رنگ را به جديد، تنزل ترکيب

اما در ميانه قرن . هاى مرغوب در محيط زندگى در دسترس بود هاى نفيس با رنگ گليم ٔعناصر مورد نياز براى تهيه

 .بيستم تمام عوامل فوق ديگر موجود نبودند

منظور بوجود آوردن توازن بين عرضه و تقاضا و تطبيق با تحوالت تحميلي، مجبور به استفاده از  بافندگان گليم به

ها بدون هيچ دليلى در نقاط  بعضى از اين رنگ. اند گى سنتى خود را تغيير دادهزند ٔاند و نحوه هاى شيميايى شده رنگ

 ٔها هم جنبه بافت که اين دست گردان غربى و هجوم آنها و اين خاطر توجه جهان گليم به .شوند مختلف کم رنگ مى

عرضه و تقاضا سرعت  المللى شد و به ايجاد توازن بين يادگارى دارند و هم تزئين، تبديل به تجارت پرسود بين

هايى برپا  با افزايش مصرف، توليدات روستايى ديگر پاسخگوى تقاضا نبود و براى همين در شهرها نيز کارگاه. بخشيد

تغييرات اقتصادى و اجتماعى که در پى مدرنيزه شدن پديد آمد تأثيرى . هاى روستايى را ندارند شد که اصالت کارگاه

بينى  هاى بافندگى با سرعتى زياد و نتايجى قابل پيش در حال حاضر مهارت. اقى گذاشتبسيار منفى بر اين منسوجات ب



دليل افت کيفي، بيشترين توجه را روى  کنندگان نيز به بازرگانان و مصرف .سوى تجارى شدن در حرکت است به

هاى جديد  طورکلى گليم به .هاى قبل از صنعتى شدن را داراست اند که استانداردها و طرح هاى جديد معطوف کرده قالى

ها هنوز توسط جادرنشينان و روستائيان براى مصارف محلى بافته  بعضى از گليم: به سه گروه، قابل تقسيم است

اى و  قبيله ٔهاى شيميايى و ترکيب مواد خام غيرمتداول، باز انعکاسى از تاريخچه رغم استفاده از رنگ شود؛ و على مى

 .شود خانوادگى در آن مشاهده مى

ها و  مايه از طرح کنندگان غربى با تقليدى بى منظور سود تجارى و بنابر تقاضاى مصرف هاى زيادى نيز به گليم

. ارزان، معمولى و گران دارند و بيشترين بازار در دست اين گروه است ٔها سه دسته اين. شود هاى سنتى بافته مى سبک

دليل استفاده از  هاى ثابت به رنگ. ترين کيفيت را دارد و قيمت باالبه” آنتيک جديد“هاى  سومين گروه يعنى گليم  

هاى شيميايى از طبيعى در  مهارت رنگرزان باعث شده که تشخيص رنگ .هاست اين گليم  هاى طبيع، از ويژگى رنگ

ت بافت آنها و هاى گوناگونى دارند و اين امر در مرغوبي هاى آنتيک جديد، کيفيت اين گليم. مواردى بسيار مشکل باشد

در حال . هاى جديد در ايران است صحنه و شيراز از مراکز اصلى بافت گليم .شان مشهود است هاى پيچيده بندى ترکيب

هاى  توليد گليم. بافند هاى مرغوبى براى استفاده شخص مى حاضر بعضى از چادرنشينان و نيمه چادرنشينان، گليم

اما کيفيت مواد در اين نوع پايين . گيرد هاى دولتى صورت مى هايى با طرح تجارى جديد در صحنه و شيراز، در کارگاه

هاى  ها، فاقد ويژگى ها و ظاهر کلى گليم بندى ترکيب. ها مناسب است گليم ٔها تند و خشن است، البته اندازه و رنگ

در طبيعت زندگى شود که  هاى مردمانى يافت مى اى است که معموالً در دست بافت سنتى و طرح و خط آزادانه

 . کنند مى

  گليم ايران 

پرشيا را براى مشرق زمين  ٔجاى استفاده از ترکيه، کلمه پس از قرن هيجدهم و نوزدهم، کلکسيونرهاى غربى فرش به

قيمت و تجملى که براى قصرهاى ايران بافته شده  هاى گران اين سرزمين که بنام ايران قرار گرفت با فرش. بکار بردند



هاى بزرگ  و به عنوان اشيايى مد روز و شرقى جزء الينفک خانه. ه رفته توجه ثروتمندان اروپايى را جلب کردبود، رفت

اى از دالالن و فروشندگان فرش ايران و بازارهاى دنيا پديد آمده اما  تدريج با افزايش حجم تقاضا، شبکه آنها شده و به

اما . گرفت طرح چندان مورد توجه اروپائيان و امريکائيان قرار نمى خاطر سادگى در مواد، بافت و هاى ايرانى به گليم

هاى ايرانى را در  کنجکاوى و اشتياق گروه کوچکى از جمع آورندگان و فروشندگان آگاه غربي، راه ورود گليم

ى هنرى و ها ها در نمايشگاه اما باز هم تعداد محدودى از گليم. به مغرب زمين باز کرد  ۱۹۶۰  و  ۱۹۵۰  هاى دهه

هاى قشقايى و لر که مربوط به جنوب و  اما کيفيت قوى طرح و رنگ در گليم. بومى در معرض نمايش قرار گرفت

جنوب غربى ايران بود، کار خود را کرد و بسيارى از عالقمندان گليم را براى تزئين و ديوارآويزهاى بزرگ بکار 

هاى ايرانى وارد  يست سال اخير انواع بسيار گوناگونى از گليمو اين عالقه رو به فزونى گذاشت و در طول ب. گرفتند

 .کشورهاى غربى شد

گليم، آثار نامطلوبى بر توليد سنتى اين نوع   هاى بافنده اما تحوالت گوناگون شصت و چند سال اخير در سرزمين

. شود يداران غربى بافته مىشود، که بنا بر تقاضاى خر هاى جديد ديده مى بافت باقى گذارد؛ که بيشتر در گليم دست

. اى و روستايى از بين برده است کارهاى سفارشى و توليدات انبوه تجاري، تمايل و نياز را به بافت گليم به سبک قبيله

تعداد قبايل و . هاى ترک و آفريقاى شمالى از تنوع و گوناگونى بيشترى برخوردار است هاى ايران نسبت به گليم گليم

 .آنها در ايران بسيار است هاى متفاوت ريشه

هاى گوناگون با فتوحات تاخت و تازهاى خود و بيرون راندن اهالى بومى  ها و دولت هاى متوالي، سلطنت در طول قرن

هايى از کشورهاى دوردست، چون مغولستان و يونان، نوعى هرج و مرج در بافت سنتى کشور  و جايگزين کردن انسان

المللى  هاى مختلف و جابجايى قبايل چادرنشين در مرزهاى ملى و بين در اثر نفوذ فرهنگاغتشاشاتى که . پديد آوردند

اصلى بعضى قبايل مشکل شود و خريداران ترجيح دهند براى تشخيص محل  ٔپديد آمده موجب شد تا تخمين ريشه

ت بيشترى در اين رابطه ايجاد کرده ها نيز مشکال گذارى نام. ها، آنها را مستقيماً از بافنده خريدارى کنند دقيق بافت گليم



اى که در آن بافته شده، شهرى که در آن پيدا شده، يا سبکى که در بافت آن  تواند بنام قبيله مثالً يک گليم مى. است

اى  قبيله ٔها ممکن است با افراد قبايل ديگر ازدواج کنند و ريشه از طرفى بافندگان اين گليم. گذارى شود بکار رفته نام

  .خصى نداشته باشندمش

 

 نگاهي به گليم قشقايي

ر يران داشته اند تاثين ايسرزم  يدار يبافته ها  دررشد يير به سزايران تاثيالت بزرگ اياز ا يکيبه عنوان  ييقوم قشقا

را  يموارد تولد نقش يکه در بعض يبرگرفته به گونه ا يه هاينقشما يباير زييگر و تغيانها از اقوام د يبه جا يريپذ

است  ين در حاليا. ن اقوام است يا يبه سزا يهايژگيآنها داده است از و يخاص به نقشها يباعث شده اند که اصالت

ه يافته به اقوام فارس ولر و عرب همسايتولد  يه ها يانتقال نقشما يبرا يه ها خود عامليکه جدا از بر گرفتن نقشما

 .خود بوده اند

 

 گليم بافي سمنان

بافت گليم اگر چه به گونه بسيار ساده . ن نخستين زيرانداز بشر، داراي سابقه توليدي بسيار طوالني استگليم به عنوا

آغاز شده، اما در طول سالياني كه از عمر آن مي گذرد، هنرمندان ايراني در تكميل ان نقش فوق االده چشمگير ايفا 

ز ارزش هاي هنري و مصرفي توامان حتي روانه بازارهاي اند آن را به عنوان محصولي برخوردار ا اند و توانسته كرده

گليم كه در مقايسه با قالي داراي شيوه بافتي آسانتر است و به همان نسبت قيمت ارزانتري دارد، هنري . خارجي كنند

روستاهاي شهرستان گرمسار، سمنان و روستاهاي كندو، خيج و . آيد در انحصار روستا نشينان و عشاير بشمار مي

 .ضاآباد شاهرود از مراكز توليد اصلي گليم در استان سمنان هستندر

 



 گليم بافي اردبيل

ع ين رشته از صنايم، ايل به بافت گلياستان اردب ياغلب صنعتگران هنرمند روستائ ييه فراوان و آشنايبا توجه به مواد اول

 يبه طور مثال م. برخوردار است يت خاصيفن استان رواج داشته و از معرويا ياز شهرها و روستاها ياريدر بس يدست

شهرت دارد و معموالً " مسند"م مناطق مزبور که به ياز گل ينوع. و خلخال نام برد يا عنبران گرمين يم نميتوان از گل

ب يرا در بافت و ترک ياديقه و هنر زياست و بافندگان سل يت باالئيفيک يشود، دارا يمتر بافته م  ١×   ٥/١  در اندازه

م سوماک يا گلي" يورن"رانداز يگر زينوع د. دورو است يم هايمسند، گل يم هايگل. برند يرنگ و طرح آن به کار م

طرحها . ن شهر استيله سوار، پارس آباد و مشکيمغان، ب ييو روستا يريد آن مناطق عشاين مراکز تولياست که مهمتر

لچک و ترنج و  يل مشاهده نمود، از جمله نقش هاياردبمناطق  يديتول يم هايتوان در گل يرام ياديز يو نقش ها

 . لچک تکرار شوند

. آن است يل درطرحها و نقش ها و گاه ابعاد و اندازه هايد شده در استان اردبيتول يا دورويساده  يم هايتفاوت گل

حدود  يمتر و عرض  ٥  تا  ٣  در حدود يک با طوليد شده در مغان به اصطالح دراز و باريساده تول يم هايمثالً گل

ضمن آن که . شود يبه هم دوخته م يبه نحو مخصوص يک متر است و معموالً در دو قسمت بافته و از جهت طولي

به عنوان چله  يل دارند و کمتر از نخ پنبه ايد کار تمايدر تول يشتر به استفاده از چله پشمياستان ب يريدر مناطق عشا

 . کنند يا تار استفاده مي

ک يا چند ترنج و يک يز معموالً با يم نيمتر مربع است و طرح گل  ٣×   ٥/١  خلخال در اندازه يديتول يام هيگل

 . ندارد يک رنگ است و خرده نقشينه از يه همراه است و متن زميحاش

 : يورن

ن ياز شاخصتر يکيل بلکه يمعروف اردب يم هاياز گل يکيشود، نه تنها  يز گفته مين يم سوزنيکه گاه به آن گل يورن

معروف است و منسوب به " سوماک"به نام  يرانداز در آثار پژوهشگران خارجين نوع زيا. ران استيا يها" سوماک"



کم و  ييبا نقش ها يز ورنيه نيجان و ترکيآذربا يها ير جمهوريان عشايدر قفقاز است، ضمناً در م" يشوماخ"شهر 

 ير استانهايالت و عشاين ايران تنها در بيدر ا" يورن"بافت . اردن نام شهرت ديل و به همياردب يه ورنيش شبيب

ن نوع ير به بافت اين عشايبا ا يختگيل آميز به دليمذکور ن يان استانهايل رواج دارد و روستائيو اردب يجان شرقيآذربا

. هستند يد کنندگان ورنين توليعمده تر" ارسباران"ر يز عشايها و ن" ال سون. "پردازند يبا و منحصر به فرد ميم زيگل

شود و  يمنقطع انجام م يم، بافت به صورت گره هاين است که در گليوجود دارد ا" يورن"م و يکه در بافت گل يتفاوت

جاد طرح و يا يکه در بافت ورنيشود، در حال يده ميله پود کامالً پوشيرد و تار بوسيگ ينقوش آن توسط پود شکل م

، که پود يپود اضاف. ده استيشود و تار و پود هر دو پوش يحاصل م ياضاف يرنقوش بر سطح آن توسط پودگذا

و  يچشيکند، بلکه به دور تار حرکت پ ين تارها عبور نميم به صورت ساده از بيشود، مانند پود گل يخوانده م ياصل

است  ييراندازهايو ز) ا فرمشيچ يرختخواب پ(ن، مفرشيشامل خورج ين مصارف ورنيمتداول تر. ره منقطع دارديغ

 يياز نقش ها يبافندگان ورن. شود يبافته م يعمود يدارها يمتر رو  ١×٥/١  متر و  ١×٣/١  يکه غالباً در اندازه ها

با يار زيبس يبه گونه ا... و  يپرندگان محل, روباره, شغال, مرغ و خروس, بوقلمون, سگ گله, گرگ, آهو , چون گوزن

 . ندکن ياستفاده م يو به صورت هندس

 

 کردستان يم بافيگل

 : ميگل

ن منطقه از يا. شود يسنه است که در حال حاضر شامل سنندج و اطراف آن م, کردستان يم هاين گليمبدأ مشهورتر

تخت کردستان يان پايسنه از زمان سلطنت صفو. آمده است يکردستان به شمار م يم هايو گل يد قاليمراکز مهم تول

 يده ميستم به وضوح ديل قرن بينوزدهم و اوا, مانده از قرون هجدهم يبه جا يم هاير گلان دير صفويبوده است و تأث

سنه  يم هايگل. است يشده صفو يزربافت و قالب دوز يزهاير آويو جاف تحت تأث يل سنجابيقبا يم هايگل. شود



تفاوت , نان کرد بافته شدهيشل و چادرنيکه توسط قبا ييم هايگر گليبا د يشناس ييبايو چه از لحاظ ز يچه از نظر فن

 . ه استيشب يرانيگره دار ا يگر به فرش هايد يم هايش از گليشود و ب يده ميد يذوق هنر يدر بافت آنها نوع. دارد

 : م کرديتوان به سه دسته تقس يم يب بنديم ها را از نظر ترکيگل يبه طور کل

 يه ايزان شده و توسط حاشيآو يا داربستيخ يم ک طرح گل دار که ازيا يگل دار و  يتکرار مکرر طرح ها ‐١

 . ساقه و گل است, چکيپ, نگاره ها شامل برگ. ه ها احاطه شده استياز حاش يا مجموعه ايک و يبار

 يه قاليار شبيم ها بسين گليطرح ا. مجزا در مرکز آن قرار دارد يف تر شده و ترنجين گروه گل ها ظريدر ا ‐٢

ده و مرکب از گل يچيپ يمضمون يبرات. نديگو يم» يبرات«فرش تهران به آن  است که تجار يگره دار يها

 . آورد ياد ميک باغ را به ير يعسل است که تصو يبته و کندو, کوچک يها

 . زنديگر کشورها متمايد يشکل از سجاده ها يازيکه به علت داشتن محراب پ ييسجاده ها ‐٣

م ها اکثراً ين گليا. باً مربع شکل استياز آنها بزرگ و تقر يبعض اما, م ها اکثراً کوچک استياندازه بافت گل

است که  ياز مشخصات يمنحن يمه و پودهايضم ياما اضافه کردن پودها, چاک دار است ييبافت ها يدارا

 . شود يافت نميکرد  يم هايگر گليمعموالً در د

است  يتارها معموالً نخ. ز در آنها استفاده شده استيفلز ن ياز رشته ها يد است و گاهيقرمز و سف, يرنگ ها غالباً آب

 يراً پليو اخ يشميابر, يفلز, نيبلند پشم يپودها غالباً از رشته ها. رود يبه ندرت در آنها به کار م يپشم يو تارها

ره دار گ يبه شکل دسته تارها, اد استيار زيدن آنها بسيشه ها را که امکان صدمه دير. شود ين درست ميشميکروم ابر

 . آورند يو شبکه درم يمجدداً گره خورده و به شکل تور, بلند باشد يبندند و اگر به اندازه کاف يم

ن که از ظرافت سابق آن يبا ا, ريدر ده ساله اخ. دارد يخود شهرت خاص ييبايسنه به خاطر ظرافت و ز يم هايگل

وار يسنه در گذشته توسط خانم ها به صورت د يهام ياز گل يبعض. مطلوب است يتيفيک ياما هنوز دارا, کاسته شده



 يس است که ارزش واقعيار نفيبس يم هايگل, سنه يم هايگل. رفته است يا پوشش مخصوص در حمام به کار ميز يآو

 . م شناخته شده است  ١٩٦٠  و  ١٩٥٠  دهه يده هايونرها در مزايآنها توسط کلکس

 

 : جار يب يم هايگل

م ين گلياز ا يبعض. م مخصوص به خود استيگل يدارا, کردستان است يه ايحاش يتجار ياز شهرها يکيجار که يب

ن و يچاک دار پشم يبافت ها يگر دارايد يتند است و بعض يسنه با پشم زبر و رنگها يم هايساده گل يها نسخه ها

شکل  يا لوزيو  ين مثلثيرنگ يک است و در آن از ترنج هايل و باريجار معموالً طويب يم هايگل. است ينخ يتارها

بافت انسان و , م هاياز گل يبعض يها يژگيگر ويه بوده و از ديدو حاش يمنطقه دارا يم هايشتر گليب. شود ياستفاده م

گوسفندان و بزها را  يت گله هاياهم, م هاين گليز در متن ايوانات نيطرح ح. آنها است يه هايا حاشيوان در متن يح

 ينيتزئ يکارها يژگيوانات دو سر از ويالبته ح. کنند يه ميوان ثروت قابل حمل به آن تککه به عن. دهد ينشان م

 . ف ها استيمن جمله در ک, کردها

 : جاريم شاهسون بيگل

 يکين در نزدين زنجان و قزويماب يجار در قرن هجدهم از دشت مغان مهاجرت کرده و در روستاهايب يشاهسون ها

 ياريبس. ن منطقه ترک زبان هستند و استقالل خود را کامالً حفظ کرده انديا ياهال. دندجار و شمال همدان مستقر شيب

م ياز گل ياريبا آن که بس. گر آمده استياز مناطق د, خورد يجار به چشم ميشاهسون ب يم هايکه در گل يياز نگاره ها

ب بافت چاک دار همراه با پشم و نخ ن حال اسلوياما در ع, شود ين ميچرخان تزئ يپود رو و پودها يها با طرح ها

 .رود يز در آنها به کار مين

 

 


