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چکیده
 بیــان مســئله: اســتان فــارس یکــی از مراکــز مهــم تولیــد فــرش دســتباف ایــران اســت. بافــت فــرش در 
روســتاها و عشــایر ایــن اســتان بخشــی از ملزومــات زندگــی زنــان را تشــکیل می دهــد. ایــن تحقیــق بــه روش 
تاریــخ شــفاهی فراینــد تولیــد، پشــم چینی و تهیــه مــواد اولیــه، بافــت و مرمــت فــرش فــارس را روایــت می کنــد. 
تاریــخ شــفاهی در واقــع گفت وگویــی قاعده منــد و آگاهانــه بیــن دو نفــر دربــاره ابعــادی از وقایــع گذشــته 
اســت کــه دارای اهمیــت تاریخــی اســت و بــرای تبدیل شــدن بــه ســند و مانــدگاری آن ثبــت و ضبــط می شــود. 
هــدف: هــدف ایــن تحقیــق دســتیابی بــه اطالعاتــی اســت کــه بخش هــای پنهــان موضــوع پژوهــش را بــه روش 
تاریــخ شــفاهی روشــن کنــد. ایــن تحقیــق بــه روش کیفــی و بــا ابــزار مصاحبــه نیمه ســاختاریافته انجــام شــده.

ســؤاالت تحقیــق: در زیــر صــورت کلــی ســؤاالت مصاحبــه بیــان شــده اســت. مقتضــی اســت بــا توجــه نــوع 
تحقیــق )تاریــخ شــفاهی(، بــر مبنــای اینهــا ســؤاالتی جزئی تــر مطــرح شــدند.

نحوه تهیه و تولید مواد اولیه برای بافت در گذشته و حال چگونه بود؟- 1
محل )مکان( و زمان تولید و بافت فرش )کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز، سال، ماه و روزها(- 2
نحوه انجام کار )چله کشی/ چله دوانی( و عملیات تکمیلی )پایین کشی و پرداخت(-  
نحوه مرمت کردن و برطرف کردن عیوب فرش- 4

بــه  فــارس بودنــد. روش نمونه گیــری  فــرش دســتباف  آمــاری تحقیــق فعــاالن  روش تحقیــق: جامعــه 
ــر اســاس اشــباع نظــری    نفــر انتخــاب شــده اســت. ــه ب ــا افزایشــی و حجــم نمون ــه برفــی ی صــورت گلول
نتیجــه تحقیــق: از مهم تریــن نتایــج تحقیــق ایــن اســت کــه مــردان در جامعــه عشــایری و در فراینــد تولیــد 
فــرش، جــز در چیــدن پشــم و فــروش فــرش کار چندانــی نمی کردنــد و غالــب کار تولیــد بــا بانــوان بــود 
ازایــن رو خانــواده ای کــه دختــران بیشــتری داشــت از تولیــدات و حتــی ســیاه چادر بزرگ تــری نیــز برخــوردار 
 بافته هایشــان بــه بیــش از شــش متــر تجــاوز 

ً
می شــد. آنهــا چــون دائــم در حــال کــوچ و ســفر بودنــد، غالبــا

ــه گوشــه دار شــدن و  ــاز و بســته کردن هــای مکــرر در هــر مســیر منجــر ب ــر ب نمی کــرد کــه همــان هــم در اث
ســرکجی در بافتــه می شــد. در ضمــن خــالف ادعــای موجــود مبنــی بــر عــدم وجــود کارگاه متمرکــز در فــارس 
ــه کشــف وجــود برخــی کارگاه هــای متمرکــز بافــت فــرش در حــدود 100 ســال پیــش در  ــوان ب و شــیراز می ت
شــیراز نظیــر کارگاه اردوبــادی بــا مدیریــت ابراهیــم غربــی اشــاره کــرد کــه به عنــوان قدیمی تریــن کارگاه 
ــو بــوده اســت و  ــه تولیــد و بافــت فــرش بهارل ــا تعــداد 150-140 دســتگاه در شــیراز مشــغول ب متمرکــز و ب
نیــز پژوهــش محققانــی نظیــر دکتــر پرهــام کــه بــه یــازده تختــه فــرش بافتــه شــده در کارگاهــی کــه توســط دو 
خــان قشــقایی و حــدود 100 ســال پیــش دایــر شــده بــود اشــاره داشــت کــه بــا چنــد دلیــل دیگــر موجــود در 

متــن منجــر بــه رد ادعــای مذکــور می گــردد.
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Abstract
Fars province is one of the most important centers for producing handmade carpets in Iran. 
The handmade carpets of this province, according to the divisions in the nomadic sector, 
generally include the three Qashqai, Lor and Khamseh tribes. And Khamseh consists of 
five tribes: Arab, Baseri, Ina Lu, Baharlu and Nafar, which are scattered from north to 
south of the province in different urban and rural areas. This makes Fars province have 
a special place as one of the valuable regions of carpet weaving in Iran and exporter of 
carpets and rugs.The Carpet weaving in the villages and tribes of this province form part 
of the essentials of women’s lives.Usually, the preparation of raw materials such as wool 
for weaving was provided by each family based on the number of livestock And the better 
the family was financially and the more girls weaver, the bigger the black tent and the 
more weaves it naturally had. Since the nomads were constantly migrating and traveling, 
their weaves were small and did not exceed 6 meters for easier transportation. However, 
the same opening and closing of the frame and carpet during the migration, would also 
lead to skewing in the weaves. This research is aimed at discovering  events and memories 
that occur in the process of production, wool, and the provision of raw materials, weave 
and restoration of Persian carpet by oral history.Oral history is in fact a consciously 
dialogue between two people about the dimensions of past events, both of which have 
historic significance and recorded to become a document and its durability. Oral history, 
as a research method from the beginning to the end, involves numerous, long, and timely 
stages. Which, if it meets its standards, will have tremendous results .According to the 
findings, the lack of attention to the oral history of hand-woven carpets in different regions 
of Iran has led to the isolation and non-transmission of science in this art-industry. And 
perhaps one of the reasons for the decline of carpet weaving and weavers turning to non-
native patterns, was the lack of attention to oral history and carpet weaving history of 
each region and also the lack of attention to the experience and knowledge of weavers who 
had the largest share in producing this product. Therefore, recording oral history in any 
scientific field will create value and change in the existing tradition and establish scientific 
and cultural communication between generations. And its purpose is merely to record the 
lost historical documents, such as memories, experiences, and knowledge of people directly 
related to the topic in question. This process, in this research, was conducted through 
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interviewing and away from any interference with 
and application of the researcher’s personal views, 
merely to record the memories of individuals.
In this qualitative research, Semi-structured 
interview tool was interviewed with 33 factors of 
rural and nomadic carpet Fars. Sampling method 
was selected as snowball or incremental and 
sample size based on theoretical saturation.As it 
is claimed, in Fars province, weaving was done 
in a completely decentralized manner, and this 
has led to more creativity and variety in weaving. 
But in the research conducted by Dr. Parham, 11 
100-year-old carpets have been found that have 
been woven in the form of a workshop that was set 
up by 2 Qashqai khans between Khangasht and 
Deh Bid Fars. Also, Ordobadi factory, managed 
by Mr. Ebrahim Gharbi, which produced 150-140 
machines for the production of large cloth carpets 
and was established until 1310, along with several 
other reasons mentioned in the text, is evidence 
of the rejection of this claim.In the past, among 
the nomads, they used their weaves as much 
as possible, and whenever the capacity of the 
carpets decreased, they used it for other purposes. 
For example, a carpet with worn lint was either 
spread out on the side of the stove or used as a 
bag for the feed of smaller and weaker animals. 
If there was a problem during and after weaving 
for newer carpets, they would repare  it with their 
own creativity and the like-mindedness of those 
around them, or eventually sell it. Later, about 50 
years ago, reparings people  in the Vakil market 
learned the art and repaired problematic carpets 
purchased from nomads.
Keywords:Keywords:
Oral History, Handmade Carpets, Nomadic Rug , 
Rural rug, Fars Tribes.
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مقدمه و بیان مسئله:
در  تقســیم بندی ها  باتوجه بــه  فــارس  اســتان  دســتبافته های 
بخــش عشــایری بــه صــورت کلــی شــامل ســه ایــل قشــقایی، 
لــر و خمســه می باشــد و خمســه متشــکل از پنــج ایــل: عــرب، 
تــا جنــوب  از شــمال  کــه  اینالــو، بهارلــو و نفــر2 اســت  باصــری، 
پراکنــده  روســتایی  و  شــهری  مختلــف  مناطــق  در  اســتان 
شــده اند. ایــن امــر ســبب می شــود اســتان فــارس بــه یکــی از 
مناطــق ارزشــمند قالی بافــی ایــران و صادرکننــده قالــی و گبــه، در 

جهــان دارای جایــگاه ویــژه ای باشــد.
کــه  مــی رود  احتمــال  ایــن  محقــق،  یافته هــای  اســاس  بــر 
مناطــق  دســتباف  فــرش  شــفاهی3  تاریــخ  بــه  کم توجهــی 
مختلــف در ایــران، باعــث منــزوی مانــدن و عــدم انتقــال بخشــی 
ــی  ــاید یک ــت و ش ــوده اس ــت ب - صنع ــر ــن هن ــاب ای ــوم در ب از عل
بافــت  بــه  بافنــدگان  روی آوردن  و  فرش بافــی  افــول  دالیــل  از 
پیشــینه  و  شــفاهی  تاریــخ  بــه  توجــه  عــدم  غیربومــی،  نقــوش 
فرش بافــی هــر منطقــه و نیــز عــدم توجــه بــه تجربــه و دانــش 
بافندگانــی بــوده اســت کــه بیشــترین ســهم را در تولیــد ایــن 
تولیدشــده  دانــش  دلیــل  همیــن  بــه  داشــته اند.  محصــول 
ثبــت  لــذا  شــود؛  جریان ســاز  اســت  توانســته  کمتــر  ایــران  در 
و  ارزش آفرینــی  باعــث  علمــی،  زمینــه  هــر  در  شــفاهی  تاریــخ 
تغییــر در ســنت موجــود و برقــراری ارتبــاط علمــی و فرهنگــی 
بیــن نســل ها و درواقــع ارتقــاء قابلیت هــا خواهــد شــد. تاریــخ 
آغازیــن تــا  شــفاهی، به عنــوان یــک روش پژوهشــی از مرحلــه 
برمی گیــرد  در  را  زمان بــری  و  طوالنــی  متعــدد،  مراحــل  انتهــا، 
در  شــگرفی  نتایــج  آن،  اســتانداردهای  رعایــت  صــورت  در  کــه 
 ثبــت مســتندات تاریخــی 

ً
برخواهــد داشــت و هــدف از آن صرفــا

ازدســت رفته ماننــد خاطــرات، تجربه هــا و دانــش افــرادی اســت 
ــد.  ــاط بوده ان ــر در ارتب ــوع موردنظ ــا موض ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــه ب ک

روش تحقیق:
جامعــه آمــاری، تعــدادی از عوامــل دســت اندرکار در بافت فرش 
اســتان فــارس در رده ســنی 100-40 ســال بوده انــد و ازآنجایی کــه 
یافتــن افــراد مســن بــا حافظــه کارآمــد و حوصلــه کافــی بــرای نقــل 
خاطــرات کار دشــواری بــود لــذا بــه نقل قــول افــراد میان ســال 
نمونه گیــری  روش  گردیــد.  اکتفــا  بزرگتران شــان  گفته هــای  از 
نیــز بــه صــورت گلولــه برفــی یــا افزایشــی بــوده و حجــم نمونــه 
نیــز بــر اســاس اشــباع نظــری بــا 33 نفــر4 از عوامــل مرتبــط بــا 
ــده،  ــم از )بافن ــارس اع ــایری ف ــتایی و عش ــتباف روس ــرش دس ف
تولیدکننــده، صادرکننــده، محقــق و مــدرس فــرش( انتخــاب 
شــده اســت. ایــن پژوهــش بــا ابــزار مصاحبــه نیمه ســاختاریافته 
همــراه بــا ثبــت مســتندات صوتــی و تصویــری و بــه دوراز هرگونــه 
 
ً
صرفــا  ، پژوهشــگر شــخصی  اعمال نظــر  و  تصــرف  و  دخــل 

به منظــور ثبــت خاطــرات اشــخاص، انجام گرفتــه اســت. در ایــن 
مصاحبه هــای  تحلیــل  و  دســته بندی  بــه  شــده  ســعی  مقالــه 
هــر  پاســخ های  به نحوی کــه  شــود.  پرداختــه  صورت گرفتــه، 
بــود  شــده  ثبــت  مصاحبه شــونده  هــر  از  پیش تــر  کــه  ســؤال 
بــا  و  منظــم  و  یکدســت  صــورت  بــه  و  شــده،  تحلیــل  اکنــون 

رعایــت بــازه زمانــی ارائــه می شــوند.

پیشینه تحقیق:
و  بــوده  دســتباف  فــرش  تولیدکننــده  قطب هــای  از  فــارس 
ــز  ــه نی ــن منطق ــرش ای ــون ف ــش پیرام ــق و پژوه ــت و تحقی هس
باتوجه بــه  امــا  اســت  صورت گرفتــه  مختلفــی  شــیوه های  بــه 
بــا وجــود  از مفهــوم تاریــخ شــفاهی برداشــت می شــود،  آنچــه 
قلمــرو  در  و  بــوده  تــازه  پدیــده ای  خــود  خــاص  جذابیت هــای 
تاریــخ  تعریــف  در  اســت.  شــده  پرداختــه  بــدان  کمتــر  فــرش 
شــفاهی بــه عقیــده لینــدا شــاپ )2002( در مقالــه ای در مجلــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــفاهی اصطالح ــخ ش ــد: تاری ــکا می نویس ــخ امری تاری
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بــه طــرز عجیبــی مبهــم اســت و ایــن اصطــالح، بــه مفاهیمــی 
تــا  گرفتــه  ســازمان یافته  واقعه نــگاری  از  دارد؛  اشــاره  تاریــخ  در 
ــای  ــن اعض ــته در بی ــارة دوران گذش ــمی درب ــای غیررس گفتگوه
خانــواده، همســایگان و همــکاران؛ از همخوانــی داســتان های 
بیــان شــده دربــارة گذشــته، تــا مصاحبه هــای ضبــط شــده بــا 
افــرادی کــه داســتان مهمــی بــرای گفتــن دارنــد. وان ســینا در 
تاریــخ،  عنــوان  بــه  شــفاهی  ســنت  کتــاب  در   )1985( ســال 
بــر  متکــی  شــفاِهی  پیام هــای  از  دســته  آن  را  شــفاهی  ســنت 
پیام هــای شــفاِهی گذشــته کــه طــی دســت کم یــک نســل بــه مــا 
رســیده باشــند، می دانــد. از دیــدگاه وی ســنتِ شــفاهی، عبــارت 
بــا  ارتبــاط  بیانگــر  کــه  اســت  لغــوی  و  لفظــی  مــدارک  کلیــه  از 
ــق  ــینه و از طری ــفاهی، سینه به س ــورت ش ــت و به ص ــته اس گذش
زبــان منتقــل می گــردد. همین طــور شــیوه نامه تاریــخ شــفاهی 
تجربه هــای  اجــرای  و  ثبــت  به منظــور   )1 92( ســال  در  کــه 
دیــداری و شــنیداری، در ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران 
تدویــن شــده اســت را می تــوان نــام بــرد کــه البتــه پیش تــر از 
ایــن شــیوه دررابطه بــا مستندســازی جنــگ دفــاع مقــدس بــه 
کار گرفتــه شــده بــود. در مــورد بافته هــای اســتان فــارس نیــز 
ــتایی  ــایری و روس ــتبافته های عش ــاب دس ــام )71 1( در کت پره
فــارس ضمــن معرفــی بافته هــای هــر منطقــه بیــان مــی دارد کــه 
بــر خــالف تصــور موجــود، فــرش فــارس فاقــد قالی هــای شــهری 
اســت و در شــیراز هیچ گونــه قالی بافــی وجــود نــدارد و ژولــه در 
ســال )81 1( در کتــاب پژوهــش در فــرش ایــران، قالــی فــارس را 
، ســنت عشــایری و در وهلــه دوم روســتایی  به عنــوان یــک هنــر
و وابســته بــه ایــالت و عشــایر می دانــد. بصــام و همکارانــش 
) 8 1( در کتــاب رویــای بهشــت نیــز مناطقــی چون مرودشــت، 
داراب، فیروزآبــاد، قیــر و کارزیــن، کازرون، فســا، آبــاده، شــیراز و 
نیریــز5 را از جملــه شــهر های مهــم در امــر فرش بافــی اســتان 
فــارس معرفــی کرده انــد و نصیــری )89 1( معتقــد اســت: قالــی 
و قالیچه هــای فــارس بیشــتر دو پــوده بــوده و تاروپــود آن هــا 
ایــن  فرش هــای  در  به کاررفتــه  گــره  و  اســت  پشــم  جنــس  از 
اســتان بســته بــه ایــل و طایفــه متفــاوت اســت کــه ایــن مــوارد و 
ــه  ــای منطق ــه فرش ه ــردی را ب ــوع منحصربه ف ــن گســتردگی تن ای

می بخشــد.  فــارس 
 کافــی درمــورد 

ً
الزم بــه ذکــر اســت کتــب و مقــاالت نســبتا

فــرش اســتان فــارس توســط محققیــن وجــود دارد کــه هرکــدام 
بــه نحــوی بــه توضیــح و معرفــی بخشــی از شــاهکار ایــن مرزوبــوم 

آن  دنبــال  بــه  شــفاهی  تاریــخ  در  آنچــه  منتهــی  می پردازنــد. 
هســتیم ثبــت وقایعــی اســت کــه در فراینــد تولیــد و در حاشــیه 
آن پرداختــه نشــده و یــا  بافــت یــک فــرش در ایــن ناحیــه بــه 
نگردیــده  ثبــت  خاطــرات  و  گفته هــا  ایــن  جایــی  در  حداقــل 

اســت.

1. ایل، عشایر و زندگی کوچ نشینی:
از گذشــته اســتان فــارس به عنــوان یکــی از مراکــز اصلــی مهــد 
طایفه هــای  و  ایــل  وجــود  و  می شــده  شــناخته  ایــران  عشــایر 
شــناخته  آن  در  مختلــف  نام هــای  و  عناویــن  بــا  کــه  بســیاری 
شــده اند، در مناطــق معینــی از ایــن اســتان زندگــی می کننــد. 
می شــوند  دســته بندی  زیــر  گروه هــای  بــه  فــارس  ایــالت 

)تصویــر شــماره 1(.
پرجمعیت تریــن  و  مهم تریــن  ایــل  ایــن  قشــقایی:  ایــل   .1
طایفــه  شــش  از  کــه  اســت  فــارس  اســتان  عشــایری  ایــل 
کشــکولی  مــدان،  فارســی  عملــه،  بلوکــی،  شــش  شــوری،  دره 
قلمــرو  اســت.  شــده  تشــکیل  کوچــک  کشــکولی  و  بــزرگ 
ییــالق ایــل قشــقایی در نواحــی شــمالی اســتان و همچنیــن 
شهرســتان های شــهرضا و ســمیرم از اســتان اصفهــان اســت 
و قشــالق آن هــا در نواحــی جنوبــی اســتان فــارس شــهرهایی 

اســت. کارزیــن  و  قیــر  و  فراشــبند  فیروزآبــاد،  مثــل 
ایــل  دومیــن  جمعیــت،  نظــر  از  ایــل  ایــن  خمســه:  ایــل   .2
عشــایری اســتان و شــامل ایــالت اینالــو، باصــری، بهارلــو، عــرب 
و نفــر اســت. ایــل عرب زبــان شــامل دو طایفــه عــرب جبــاره6 و 
عــرب شــیبانی، ایــل فارســی زبان موســوم بــه باصــری اســت و 
ــب  ــند. از ترکی ــان می باش ــز ترک زب ــر نی ــو و نف ــو، اینال ــالت بهارل ای
کــه حــوزه  ایــل، عشــایر خمســه تشــکیل می شــود  ایــن پنــج 
قشــالق و ییــالق آنهــا از جنــوب آبــاده و مرودشــت تــا فســا و 
داراب گســترده اســت. ایــل بهارلــو هــم در کناره هــای رود داراب 

می کردنــد.  زندگــی  و  اســکان یافته اند 
 . ایــل ممســنی: ایــل ممســنی شــامل چهــار طایفــه بکــش7، 
جاویــد، دشــمن زیــاری و رســتم اســت. ییــالق و قشــالق ایــن 
دهســتان های  و  ممســنی8  شهرســتان  محــدوده  در  ایــل 
اطــراف آن اســت. در حــال حاضــر تعــداد قابل توجهــی از ایــن 
افــراد در شــهر نورآبــاد ممســنی و اطــراف آن ســاکن شــده اند.

4. طوایــف مســتقل: عــالوه بــر ایل هــای قشــقایی، خمســه 
فــارس  اســتان  در  نیــز  دیگــری  مســتقل  طوایــف  ممســنی  و 
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ســرخی،  کوهمــره  طوایــف  آنهــا  مهم تریــن  دارنــد.  ســکونت 
دشــت ارژن و کوهمــره نــودان در اطــراف شــیراز و کازرون اســت. 
ایــن طوایــف مســتقل عشــایری در کنــار فعالیت هــای دامــداری 
بــه زراعــت و باغــداری نیــز می پردازنــد )امیــری، 91 1، 105-108(.
اســتان فــارس و به خصــوص ایــالت و عشــایر آن، به عنــوان 
فرش بافــی  در  دیریــن  ســابقه ای  کــه  اســت  مناطقــی  از  یکــی 
آن  عشــایر  و  ایــالت  و  طایفه هــا  اکثــر  کــه  به گونــه ای  دارد؛ 
ایرانــی  دســتبافته های  چــون  و  دارنــد  اشــتغال  امــر  ایــن  بــه 
هنــری  فرهنگــی  هویــت  از  بخشــی  و  شناســنامه  به عنــوان 
زبــان  بــه  کــه  اســت  قــوم  ایــن  حیــات  مصــور  تاریــخ  و  ایرانــی 
ایــن  بــه  شــیفتگی  و  توجــه  اســت،  ثبت شــده  رنــگ  و  نقــش 
هنــر را برمی انگیــزد )غالمحســینی، 89 1، 1(. فــرش در خانــه 
عشــایری نشــانه ثــروت، نظــم و شــکوه چادرنشــینی اســت و 
فــرش  اســت.  آن  جلــوه  باشــکوه ترین  و  قشــنگ ترین  قالــی 
نشــانه توانایــی فراهــم آوردن امکانــات زندگــی از ســوی مــرد و 
نشــانه درایــت و کدبانوگــری زن عشــایری اســت. زن بافنــده از 
کودکــی در کنــار دار افتــاده قالــی بزرگ شــده اســت و از همــان 

ــت.  ــیده اس ــد آن کوش ــارت تولی ــت آوردن مه ــی در به دس کودک
ایــن مــورد نــه به عنــوان مســئله ای جنبــی، بلکــه به صــورت یــک 
وظیفــه و رونــدی عــادی از زندگــی مطــرح اســت. او همان طــور 
نبایدهــا،  و  بایدهــا  زندگــی،  روش  مــادری،  زبــان  کودکــی  از  کــه 
ســنت ها و اعتقــادات را یــاد می گرفتــه، بــه بافــت قالــی و نقــوش 
)حاجی ونــدی،  اســت  می شــده  آشــنا  نیــز  آن  نشــانه های  و 

 .)109  ،1 82

2( بافت فرش:
الف( نحوه تهیه و تولید مواد اولیه برای بافت در گذشته و 

حال
دســت ریس  پشــم  از  معمــواًل  فــارس  عشــایر  گذشــته  در 
گوســفندان خــود بــرای بافــت اســتفاده می کردنــد و تهیــه مــواد 
ــت.  ــا داش ــوچ آن ه ــیر ک ــه مس ــتگی ب ــز بس ــت نی ــرای باف ــه ب اولی
ایــن مــواد در برخــی مواقــع از پشــم شترهایشــان نیــز تأمیــن 
ــمی بــوده آنهــا وابســتگی  می شــد. حتــی چله هــا )تارهــا( نیــز پش
ــا،  ــه بعده ــا اینک ــتند ت ــه نداش ــواد اولی ــن م ــرای تأمی ــی ب ــه مکان ب
متأثــر از شــهرها و روســتاهای هــم جــوار از چلــه پنبــه ای نیــز بهــره 

تصویر شماره )1(: نقشه پراکندگی مناطق فرش بافی در استان فارس )پرهام، 1371(
Figure1: Map of dispersal of carpet weaving areas in Fars province (Parham, 1992)
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بــه رنگ هــای  یــا بــه صــورت خودرنــگ و  ایــن پشــم ها  بردنــد. 
(، قهــوه ای و مشــکی در بافتــه  ســفید، ســبز )خاکســتری/ بــور

اســتفاده می شــد و یــا آن هــا را رنگــرزی می کردنــد. 

بــه  شــروع  کــه  زمانــی  از  قشــقایی ها  به ویــژه  عشــایر 
بافــت کردنــد، بــه مزیــت مــوی بــز پــی بردنــد و دانســتند کــه 
مــوی بــز مانــع از ورود و جــذب آب بــه داخــل چــادر می شــود؛ 
بنابرایــن بــرای ســیاه چادرها و پوشــش ســقف و دیــوار و برخــی 
چله هــای گلیــم از مــوی بــز اســتفاده کردنــد. عشــایر بــرای بافــت 
نــازک  تاحدامــکان  را  پشــم  )خان بافی هــا(،  خــاص  فرش هــای 
می کردنــد و بــرای ایــن منظــور داخــل ناخنشــان را ســوراخ کــرده 
ــور  ــن عب ــوراخ ناخ ــل س ــیدن از داخ ــع ریس ــم را موق ــاف پش و الی
بهتریــن  پشــم  از  نیــز  بی بی بــاف  فرش هــای  در  می دادنــد. 

می شــد.  اســتفاده  گوســفند  بــدن  ناحیــه 
طایفــه کشــکولی از ایــل قشــقایی، پیش تــر از پود ابریشــمی 
ــه آن را  ــود ک ــتفاده می نم ــش اس ــز در بافته های ــی نی ــش رنگ بنف
همچــون پشــم از بــازار خریــداری کــرده و ماننــد پشــم نیــز رنگــرزی 
ــم را نمی گرفــت، ایــن  می کــرد امــا چــون سریســین الیــاف ابریش
رنگــرزی ثبــات نداشــته و بافتــه رنــگ پــس مــی داد. در گذشــته، 
در کارگاه رنگــرزی آقــای ســیاحی در ســلطان آباد، مــواد رنــگ زای 
ــد  ــع آوری می کردن ــارس جم ــف ف ــق مختل ــود از مناط ــی را خ گیاه
ــد )تصویــر  ــن گردی ــی تأمی ــاکنان بوم ــط س ــا آن توس ــی بعده ول

شــماره 2 و  (.
( بــا ورود رنگ زاهــای  از حــدود 150 ســال پیــش )دوره قاجــار
دلیــل  بــه  نیــز  فــرش  تولیدکننــدگان  جوهــری،  یــا  شــیمیایی 

ــایر  ــی عش ــد. منته ــا روی آوردن ــن رنگ زاه ــه ای ــهولت در کار ب س
بــه  دیرتــر  کمــی  کوچ نشــینیان  زندگــی  نــوع  دلیــل  بــه  فــارس 
اکثــر  بــه  دسترســی  آن  علــت  و  آوردنــد  گرایــش  رنگ هــا  ایــن 

ــتفاده از  ــه اس ــی ب ــن رو ضرورت ــود ازای ــی ب ــای گیاه ــه رنگ زاه نمون
رنــگ زای شــیمیایی نداشــتند. آنهــا همچنیــن اعتقــاد داشــتند 
کــه رنگ هــای طبیعــی بــا گذشــت زمــان براق تــر شــده و بــر ارزش 
به مــرور  شــده  گفتــه  کــه  آن طــور  امــا  می شــود.  افــزوده  فــرش 
از رنگ هــای  قشــقایی ها بــه دلیــل عالقه منــدی بــه اســتفاده 
میــزان  بــه  توجــه  بــدون  و  جوهــری  رنگ هــای  ورود  بــا  شــاد، 
بــا  بــا نحــوه رنگــرزی  آشــنایی  آن و بــدون  جــذب رنــگ و دوام 
ــی،  ــرزی گیاه ــیوه رنگ ــان ش ــه هم ــام کار ب ــت انج ــر و درنهای جوه
گیاهــی  رنگ زاهــای  و  کردنــد  اســتفاده  جوهــری  رنگ هــای  از 
و  انــار  پوســت  و   )4( شــماره  تصویــر  خوشــک9،  همچــون 
آن  در  می شــد.  اســتفاده  دســترس  حــد  در  گــردو  پوســت 
فیروزآبــاد،  شــهرضا،  از  شــیمیایی  رنگ زاهــای  معمــواًل  زمــان 
کازرون و شــیراز تهیــه می شــد. چــون رنگــرزی پشــم بــا برخــی 
ــم ها  ــی پش ــود گاه ــر نب ــه امکان پذی ــل در خان ــل نی ــا مث رنگ زاه
ســال های  در  می شــد.  فرســتاده  رنگــرزی  بــرای  ســپیدان  بــه 
45-40 حــاج خلیــل محمــدی کشــکولی، از تولیدکنندگانــی بــود 
ــش  ــه بافندگان ــراه دســتور ب ــه هم ــی را ب ــم های رنگ ــود پش ــه خ ک
ــیس  ــا تأس ــه 50 ب ــل ده ــر شــماره )5( و در اوای ــی داد، تصوی م
ــرش  ــه ای وارد ف ــم کارخان ــهد، پش ــش در مش ــم دان ــه پش کارخان
عشــایر فــارس شــد. ولــی اکنــون حــدود 20 ســال اســت کــه ایــن 
کارخانــه بســته شــده و پشــم فقــط بــه اســم دانــش فروختــه 

تصویر شماره )2 و 3(: کارگاه رنگرزی مرحوم عباس سیاحی در سلطان آباد )از مجموعه تصاویر موجود در کارگاه/ نگارنده(
Figure2&3: Dyeing workshop of the late Abbas Siyahi in Sultanabad (From the collection of pictures available in the workshop/ Writer) 
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می شــود. ورود پشــم های وارداتــی نظیــر مرینــوس نیــز بعــد از 
ــود. ــران ب ــه ای ــالب ب انق

ب( محل )مکان( و زمان تولید و بافت فرش )کارگاه های 
متمرکز و غیرمتمرکز، سال، ماه و روزها(

کــه  عشــایر  اصلــی  شــغل  باتوجه بــه  گذشــته  در  بافــت  زمــان 
دامــداری و شــغل اصلــی روســتاییان کــه کشــاورزی بــود، تعییــن 
می شــد. معمــواًل پشــم چینی دو بــار در ســال و در فصــل بهــار 
شــش  طایفــه  و  قشــقایی ها  ولــی  می گرفــت  انجــام  پاییــز  و 
در  بودنــد  نزاییــده  تابه حــال  کــه  را  گوســفندانی  پشــم  بلوکــی 
فصــل بهــار می چیدنــد و بقیــه کــه زاییــده بودنــد و الغرتــر شــده 
ســپس  می چیدنــد.  تابســتان  در  و  ســرحد  از  بعــد  را  بودنــد 
می زدنــد  تخمیــن  را  خــود  ســال  یــک  بافته هــای  بافنــدگان 
کنــار  کار  ابتــدای  همــان  از  را  موردنیازشــان  پشــم  مقــدار  و 
ــد،  ــاورزی نمی ش ــه کش ــی ک ــتاییان در فصول ــتند. روس می گذاش
بیشــترین فعالیــت بافندگــی را داشــتند امــا زنــان عشــایر در 
ــرای  ــان ب ــد و اوج کارش ــغول بودن ــت مش ــه باف ــل ب ــر چهارفص ه
نخ ریســی، رنگــرزی و بافــت، فصــل بهــار و پاییــز بــود. آنهــا از پاییــز 
تــا بهــار ســال بعــد فرصــت داشــتند کــه فقــط بافندگــی کننــد، بــه 
 6 متــر یــا کوچک تــر بــود کــه 

ً
همیــن علــت انــدازه فرش هــا غالبــا

بــا کمــک 3 بافنــده کار بافــت آن بــه اتمــام می رســید. در صــورت 
عــدم تکمیــل بافــت، آنــان مجبــور بودنــد تــا بافتــه را جمــع کننــد 
توقف هــای  در  حتــی  ببافنــد.  را  کار  ادامــه  بعــدی  مقصــد  در  و 
3-2 روزه دار را پهــن کــرده و فــرش می بافتنــد و همیــن بازبســته 
ــرای  ــه ب ــواد اولی ــه م ــد. هم ــرش می ش ــی ف ــب کج ــا موج کردن ه
بافــت، در مهرمــاه هــر ســال آمــاده می شــد و همــه خانه هــا در آن 
زمــان چله کشــی را شــروع می کردنــد و ســعی داشــتند یــک هفتــه 

ــت را  ــرده و کار باف ــر ک ــان را دوبراب ــال فعالیتش ــام س ــل از اتم قب
ــرای  ــده ب ــان باقی مان ــت زم ــد از فرص ــا بتوانن ــانند ت ــام برس ــه اتم ب
خانه تکانــی اســتفاده کننــد. اگــر گاهــی پشــم در حیــن بافــت 
کــم می آمــد، چنــان چــه در وســط کار بــود، از همســایگان قــرض 
را  دستبافته شــان  بــود،  کار  ابتــدای  در  اگــر  ولــی  می گرفتنــد 
متناســب بــا پشــم موجــود انتخــاب می کردنــد. در زیــر روایــت 
یکــی از مصاحبه شــوندگان از طایفــه قشــقایی درمــورد فراینــد 

آورده شــده اســت. تولیــد دستبافته هایشــان 
کنــون:  تــا  گذشــته  از  قشــقایی  طایفــه  بافــت  کار  برنامــه 
ابتــدای  از  و  شــده  آغــاز  پشــم چینی  اســفندماه  نیمه هــای  "از 
بهــار تــا بعــد از نــوروز پشــم های چیــده شــده را می ریســیدند، 
ســپس اولیــن بافتــه را در ســایز 1.5 در 75 )کنــاره( می بافتنــد. 
در  گاهــی  داشــتند،  ســرحد  ســمت  بــه  کــوچ  بافــت،  از  پــس 
اســفندماه و گاه در فروردیــن کــوچ می کردنــد و ایــن کــوچ بســته 
داشــت.  فــارس  بهــاری  باران هــای  و  آب وهوایــی  شــرایط  بــه 
55 روز بعــد از عیــد بــه مــدت 10 روز مجــدد پشــم چینی انجــام 
ــه  ــک ب ــاد نزدی ــم در ابع ــت جاجی ــاه باف  خردادم

ً
ــدودا ــد. ح می ش

1/5 در 2/5 بــه مــدت 20 روز )ششــه درمــه10 یــا گچمــه11 یــا...( و 
 2 متــری کــه تــا شــهریور بایــد تمــام 

ً
تیرمــاه بافــت قالیچــه حــدودا

تصویر شماره )4(: گیاه خوشک یا مردار آغاجی )نگارنده(
Figure4: kheveshk plant / mordar Aghaji (writer)

تصویر شماره )5(: نمونه دستور یا الگوی بافته شده )نگارنده(
Figure5: Sample woven pattern (writer) 
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ــمت  ــه س ــوچ ب ــر ک ــدای مه ــا ابت ــهریور ت ــای ش ــد. از نیمه ه می ش
باقی مانــده  پشــم های  ریســیدن  کــوچ  مســیر  در  و  گرمســیر 
انجــام می شــد. هــر ســال 15 مهــر کار بافــت شــروع می شــد و 
ــول(12 و  ــی ق ــی )الت ــان محل ــه زب ــه ب ــاد 3×  2.5 ک ــا ابع ــی ب یــک قال
یــا  2.5 ×1 )بــش قــول(13 نــام داشــت را دار می کردنــد وقتــی کــه 
ــه(14،  ــش )تمچ ــوال، کاه ک ــت ج ــه باف ــد، ب ــام می ش ــت آن تم باف
خورجیــن و ... می پرداختنــد. بعــد از پایــان ســال و دو مــاه بعــد 
از عیــد و در ســرحد نیــز بافــت ســیاه چادر و ریســیدن مــوی بــز 
ــر  ــری دو نف ــی 6  مت ــک قال ــت ی ــرای باف ــواًل ب ــد. معم ــام می ش انج
باهــم کار می کردنــد. ایــن قالــی بایــد تــا شــب چلــه تمــام می شــد 
، پشــتی، خورجیــن و یــا...  و بــا مابقــی چله هــای روی همیــن دار
ــتری  ــران بیش ــداد دخت ــه تع ــواده ک ــر خان ــواًل ه ــد. معم می بافتن
و  داشــت  بیشــتری  فرش هــای  و  بزرگ تــر  ســیاه چادر  داشــت 

می پوشــاند. را  ســیاه چادر  کل  بایــد  فرش هــا  ایــن 
زنــان عشــایر و روســتا همیشــه قبــل از طلــوع آفتــاب بیــدار 
شــده و کار روزانــه را آغــاز می کردنــد. زیــرا رســم بــر ایــن بــود کــه 
زن نبایــد تــا دیروقــت بخوابــد و بــا روشــن شــدن هــوا بــه بافــت 
ــل  ــت. مح ــه داش ــاب ادام ــروب آفت ــا غ ــن کار ت می پرداختنــد و ای
ــا  ــود. آن ه ــاز ب ــای ب ــوان و فض ــواًل در ای ــتاها معم ــت در روس باف
بــرای گــرم کــردن خــود از منقــل هیــزم و آتــش و پالســی کــه روی 
قالــی در حــال بافــت همیشــه پهــن بــود اســتفاده می کردنــد. 
یــک قالــی 180× 120 بایــد 20 روزه بافتــه می شــد. ظهرهــا بــا شــنیدن 
ــاز و  ــه نم ــد از اقام ــد و بع ــف می ش ــت متوق ــدای اذان، کار باف ص
صــرف غــذای حاضــری یــا از شــب مانده )بــه دلیــل اینکــه پخــت 
غــذا وقــت زیــادی از بافنــده نگیــرد(، مجــدد تــا مغــرب شــروع بــه 
بافــت می کردنــد. )بــرای یــک قالــی 24 متــری معمــواًل 30 کیلــو 

ــم نیــاز بــود(.15 " پش
کارگاه  وجــود  کــه  بودنــد:  معتقــد  فــارس  تولیدکننــدگان 
گــذاری  نقشــه  و  بافــت  در  بافنــدگان  خالقیــت  از  متمرکــز 
کــم می کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه دکتــر ســیروس پرهــام 
فرش هــای  از  عــدد(   11( گــروه  یــک  بــه  تحقیقاتشــان  بیــن  در 
قشــقایی رســیدند کــه کامــاًل از نظــر حاشــیه بــا بقیــه قشــقایی ها 
متفــاوت بودنــد و بــه حــدود 100 ســال پیــش مربــوط می شــد 
کــه بــا مشــاهده نمونه هــای مشــابه مشــخص می شــد احتمــااًل 
مربــوط بــه زمــان تاج گــذاری احمدشــاه بــوده اســت. بــه طــوری 
کــه احتمــال مــی رود در حــدود خنگشــت تــا ده بیــد فــارس، 1 
الــی 2 تــا خــان قشــقایی در آنجــا ســاکن شــده و کارگاهــی ایجــاد 

همچنیــن  می پرداخــت.  فرش هــا  آن  تولیــد  بــه  کــه  کردنــد 
بــه  متمرکــز  کارگاه  قدیمی تریــن  به عنــوان  اردوبــادی  کارخانــه 
ــم غربــی تــا ســال 1310 برقــرار بــوده اســت کــه بــا  مدیریــت ابراهی
150-140 دســتگاه و 5-3 بافنــده روی هرکــدام کار می کــرده و بــه 
تولیــد فــرش بهارلــو می پرداختنــد. گفتــه شــده کــه فــرش بهارلــو 
ــا  ــت. ت ــده اس ــد می ش ــادی تولی ــن کارگاه اردوب ــع در همی در واق
ســال 1331 نیــز کارگاه خانگــی حــاج محمــد رفوگــر )پــدر ابراهیــم 
غربــی( بــا 4-3 دار قالــی 12 و 24 متــری، توســط 6 بافنــده خانــم و 
یــک ناظــر )ابتــدا پســر جوانــی بــه نــام مرتضــی و بعــد خانــم ایــران 

غربــی( در شــیراز بــه کار تولیــد فــرش مشــغول بودنــد.
تولیــد  کهنــه  و  نــو  فرش هــای  بیشــتر  انقــالب  از  پیــش   
اســتان فــارس، از روســتای اکبرآبــاد تــا آبــاده و مرودشــت، صــادر 
می شــد. ولــی بعــد از انقــالب به غیــراز گبــه و قالی هــای کشــکولی 
چندانــی  تولیــد  می شــدند،  بافتــه  فیروزآبــاد  در  کــه  قشــقایی 
اتفــاق نیفتــاد. در حــدود ســال های 74-73 نیــز توســط حــاج 
خلیــل محمــدی کشــکولی کمپین هایــی در اتراقــگاه زمســتانی 
عشــایر ایجــاد شــد و حــدود 15-10 دختــر جــوان بافنــده در آنجــا 
ــال های  ــد. در س ــه پرداختن ــزرگ پارچ ــای ب ــت فرش ه ــه کار باف ب
، یــک کارگاه تولیــدی متمرکــز نیــز در شــهرک صنعتــی  نزدیک تــر
ملــوس جــان توســط آقــای عرفــان فــر و شــریکش آقــای نظیــری 
ایجــاد شــده بــود کــه بــه دلیــل مشــکالت مالــی دوام نیــاورد. ولــی 
آقــای نظیــری بعــد از فــوت ایشــان ایــن کارگاه را اداره  همســر 

کــرده و تولیداتشــان را بــه آلمــان می فرســتاد.
ج( نحوه انجام کار )چله کشی/ چله دوانی( و عملیات تکمیلی 

)پایین کشی و پرداخت(
از  فــرش  بافــت  بــرای  فــارس،  اســتان  عشــایر  و  روســتاها  در 
ــتفاده  ــد اس ــده می ش ــن کوبی ــر زمی ــخ ب ــا می ــه ب ــی ک ــای چوب داره
می کردنــد. آن هــا بــرای محکــم کــردن ایــن دارهــا ســرجای خــود، 
چــوب زیــردار و ســردار را بــا کمــک بافتــی خــاص بــه میخ هــای 
ــرار  ــوب ق ــا چ ــه ی ــک میل ــان آن ی ــرده و در می ــل ک ــان متص کنارش
میلــه،  چرخانــدن  بــا  شــدند،  شــل  چله هــا  اگــر  کــه  می دادنــد 
چله هــا محکــم شــوند. همــکاری در روســتا و عشــایر بــه صــورت 
جهــادی بــود و کار چلــه دوانــی بــا کمــک زنــان همســایه انجــام 
را  چله کشــی  کار  کــه  دونفــری  کــه  صــورت  بدیــن  می گرفــت. 
، نــه تنــک(، بــدون دریافــت  بهتــر از بقیــه انجــام می دادنــد )نــه پــر
چله کشــی  می کردنــد.  چله کشــی  نیــز  بقیــه  بــرای  دســتمزد 
کوجــی  بافته هــا  همــه  و  بــوده  فارســی  شــیوه  بــه  فرش هــا 
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چله کشــی  از  اعــم  بافندگــی  مراحــل  تمــام  معمــواًل  داشــتند. 
انجــام  خانم هــا  توســط  پایین کشــی  و  بافــت  تــا   ، دار نصــب  و 
فرش هــا  فــروش  و  پشــم  چیــدن  در  تنهــا  آقایــان  و  می شــد 
مشــارکت داشــتند. بــه عبارتــی زنــان، هــم خودشــان مــی چیدند، 
می شســتند، دور پــره تصویــر شــماره )7( می پیچاندنــد، رنــگ 
(16 می گذاشــتند.  گلیــم و جاجیــم )تمــدار می کردنــد و دور دار 
ولــی  می شــد  انجــام  مردهــا  توســط  معمــواًل  پشــم چینی  ولــی 
صــورت  بــه  عمــل  ایــن  داشــت.  وجــود  نیــز  اســتثناء  گاهــی 
و  می شــد  انجــام  کارد  عــدد  دو  یــا  قیچــی  به وســیله  و  دســتی 
بــرای ایــن کار مــردان ایــل بــه کمــک هــر خانــواده می آمدنــد و هــر 
روز پشــم گوســفندان یــک خانــواده بــا مشــارکت بقیــه چیــده 
کــرده و در  گوســفندان را قربانــی  از  می شــد و در نهایــت یکــی 

می رســاندند. خــوراک  مصــرف  بــه  روز  همــان 
در بهــار و پیــش از چیــدن پشــم، گوســفندها را در رودخانــه 
می شســتند. ســپس پشــم ها را قیچــی کــرده و تبدیــل بــه نــخ 
می کردنــد و مجــدد آن را شســته و رنــگ می کردند. برای شســتن 
پشــم و کالف هــا از ریشــه گیــاه چوغــا کــه قلمی و ســفیدرنگ بود 
اســتفاده می کردنــد بدیــن صــورت کــه ابتــدا آن را می کوبیدنــد و 
ــات  ــیدند. عملی ــخ می پاش ــد و ن ــر روی بن ــودر ب ــکل پ ــه ش ــد ب بع
زنــان  و  می گرفــت  انجــام  عصرهــا  معمــواًل  نیــز  پشم ریســی 
انجــام  را  کار  ایــن  رقابتــی  صــورت  بــه  و  شــده  جمــع  هــم  دور 
می دادنــد. پــس از اتمــام ریســیدن، مجــدد ایــن نــخ هــا را جفــت 

کــرده و توســط پــره )کرمــان( بــه صــورت کالف دوال درمی آوردنــد 
و  چلــه  بــرای  زبرتــر  پشــم های  معمــواًل   .)6 شــماره  )تصویــر 
پشــم های نرم تــر و ظریف تــر کــه ریــس عالــی و یکدســت داشــت 
آن هــا را شســته و  به عنــوان خامــه، کالف می شــدند. ســپس 
رنــگ می کردنــد. بعــد از رنگــرزی اگــر دســتبافته جاجیــم بــود، 

بایــد دوبــاره تابیــده می شــد. دســتگاه های بافــت جاجیــم چهــار 
گــرده هســتند و بافــت آن نیــاز بــه مهــارت داشــت و چــون ایــن 
ــم  ــدگان کم ک ــد، بافن ــده آن نمی ارزی ــام ش ــت تم ــه قیم ــت ب زحم
ترجیــح دادنــد کــه گبــه ببافنــد. پودهــای موردنیــاز در بافــت نیــز 
شب به شــب بایــد تابیــده و ماســوره می شــد و بــه صــورت 10-20 
ماســوره بــرای روز بعــد دســته می شــد کــه در حیــن بافــت، وقــت 

بافنــده صــرف ایــن کار زایــل نشــود.
د( مکانیزم بافت و انواع فرش های استان فارس

دارهــای اســتان فــارس چوبــی و از نــوع افقــی ثابــت و یــا ســیار 
بودنــد کــه همیــن بــاز و بســته کــردن فــرش موجــب کــج شــدن 
 ســعی 

ً
بافته هــا می شــد؛ بنابرایــن بافنده هــای عشــایری طبیعتــا

ــر  ــا در ه ــد ت ــر ببافن ــاد کوچک ت ــا ابع ــی ب ــه فرش های ــد ک می کردن
ــی در  ــود. ول ــام ش ــت آن تم ، باف ــیر ــا گرمس ــیر ی ــف در سردس توق
شــهری باف هــا مثــل بوانــات و خان بافی هــا ابعــاد 9-12-15 و 
ــم بافتــه می شــد. فرش هــای فــارس بیشــتر  تــا حتــی 18 متــری ه
 بیشــترین 

ً
ایلیاتــی و روســتایی هســتند و در بیــن ایــالت تقریبــا

فرشــی کــه می تــوان گفــت: بافــت آن هنــوز ادامــه دارد، فــرش 
ــت.  طایفــه کشــکولی از ایــل قشــقایی اس

در قدیــم شــکل گره هــا نامتقــارن بــوده و بــا دســت بافتــه 
نمی پســندیدند  را  ترکــی  گــره  روســتاییان  و  عشــایر  و  می شــد 
ــتری دارد  ــل بیش ــرعت عم ــی س ــره فارس ــه گ ــد: ک ــد بودن و معتق
ولــی بعدهــا همــان گــره را بــا قــالب می زدنــد تــا بافــت ســریع تر 

ــود. ــام ش انج
بــه  تولیدکننــدگان  صادراتــی،  گبه هــای  آمــدن  کار  روی  بــا 
کــم، حاضــر بــه  آمدنــد و روســتاییان بــا دســتمزدی  روســتاها 
بافــت گبــه صادراتــی شــدند کــه شــیوه بافــت آن لــول بــود و برای 
ــم اســتفاده می شــد و  ــار ه ــه در کن ــد الی خام ــم از چن ــود ضخی پ
ــت  ــرده و در باف ــاب ک ــه را نیم ت ــان خام ــم هم ــازک ه ــود ن ــرای پ ب
بــه کار می بردنــد. آنهــا از نخــی بــه نــام  تــب کــو17، قبــل از کوبیــدن 
پــود در هــر رج، بــرای اینکــه پــود راحت تــر در بیــن چله هــا بخوابــد 

اســتفاده می کردنــد. 
عشــایری  و  روســتایی  بافته هــای  و  محصــوالت  عمــده 

اســت: زیــر  شــرح  بــه  فــارس 
بافــت ششــه درمــه )شیشــه درمــه(، اویی بافــی، چرخ بافــی 
)چــرخ قدیــم و چــرخ جدیــد یــا عربــی بافــی(، وارونه چیــن )دوره 
ــفره  ــکن(، س ــفره قندش ــکن دان )س ــا قندش ــدان ی ــن(18، قن چی
ــد  ــرش(20، کم ــگاه )مف ــب، خواب ــل اس ــدان، ج ــدان19، نمک آرد، بل

تصویر شماره )6(: پره یا کرمان )نگارنده(
Figure6: Pareh or Kerman (writer) 
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خورجیــن،  دورویــه(،  و  )یک رویــه  جاجیــم  )جامــه دان(،  ترکــی 
قالــی  ســوزنی،  بافــی،  رنــد  دورو،  و  رو  یــک  گلیــم  پشــتی، 
درشــت باف )یلمــه(21، گبــه گلیــم، گبــه دورو، کاه کــش )جــوال(، 
چنتــه   ، ســیاه چادر )پــاالس(،  پــالس  )اوکاش(،  کــش  آب 
)تنچــه(، جــا قلیانــی، کربــاس )شــله بافــی(، تنــگ شــتر )بنــد(.

3( مرمت فرش:
الف( چگونگی کاربرد فرش های مستعمل

بــه  نیــاز  اگــر  کــه  بــود  به گونــه ای  عشــایری  بافته هــای  دســت 
مرمــت پیــدا می کــرد و در حــد کجــی یــا شــکم دار شــدن و پارگــی 
بــود، آن را بــرای مرمــت بــه شــهر شــیراز می فرســتادند. گاهــی نیــز 
خــود عشــایر دستبافته هایشــان را اگــر قابلیــت تعمیــر داشــت، 
ــیبی در  ــه آس ــی متوج ــواًل وقت ــد و معم ــت می کردن ــالح و مرم اص
فرش هایشــان می شــدند، ســعی می کردنــد کــه هرچــه زودتــر آن 
را بفروشــند و یــک نــو را جایگزیــن آن می کردنــد. آن هــا هیچ چیــز 
ــه  ــل ب ــود را تبدی ــه خ ــای کهن ــی، فرش ه ــد؛ برخ را دور نمی ریختن
آن را علوفــه  کیســه هایی بــرای غــذای دام می کردنــد و داخــل 
ریختــه و بــه گــردن دام هــای کوچک تــر و ضعیف تــر می آویختنــد 
و یــا بــه کیســه هایی بــرای نگهــداری بره هــای تازه متولدشــده 
تبدیــل می کردنــد و نیــز فرش هــای کهنــه باارزش تــر را در کنــار 

ــد. ــن می کردن ــاق په ــراف اج و اط
ب( نحوه مرمت و برطرف کردن عیوب فرش

وصلــه کاری  و  ســرهم بندی کردن  به نوعــی  عشــایر  رفوگــری 
ــر  ــود و ه ــروف ب ــی مع ــو ترک ــه رف ــان ب ــالح خودش ــه به اصط ــود ک ب
کــس بنــا بــه ســلیقه خــود و یــا بــا مشــورت اطرافیانــش قســمت 

می کــرد.   اصــالح  را  آســیب دیده 
کار مرمــت فــرش در فــارس از حــدود 50-40 ســال پیــش 
بــاب شــد و پیشــینه آن بــه رفــوی لبــاس برمی گــردد. در گذشــته 
ــف  ــان طوای ــه در می ــد ک ــی بودن ــش مردان ــال پی ــدود 40 س و از ح
از  کاکاجــان  مثــال:  بــرای  می پرداختنــد.  فــرش  رفــوی  کار  بــه 
طایفــه کشــکولی، محمدعلــی بهرامــی کشــکولی، ناصــر تیمــوری 

و دادرس ضیایــی در کازرون.
مــواد اولیــه و پشــم موردنیــاز بــرای مرمــت نیــز بدیــن صورت 
تأمیــن می شــد کــه معمــواًل بافنده هــا مقــداری پشــم از اضافــات 
ــاز  ــورت نی ــا درص ــتند ت ــه می داش ــت نگ ــن باف ــود در حی ــرش خ ف
جاجیم هــا  از  هــم  گاهــی  کننــد.  اســتفاده  آن  از  تعمیــر  بــرای 
کــه هــم جنــس و هم رنــگ پشــم فــرش مــورد  گلیم هایــی  یــا 

آســیب دیده  قســمت  خــرج  و  شــکافته  بــوده  نظرشــان 
می کردنــد. وقتــی خریــداران، فرش هــا را از عشــایر می خریدنــد، 
بیــن آن هــا قالی هایــی بــود کــه نیــاز بــه مرمــت داشــت کــه در 
شــیراز بــه رفوگرانــی ماننــد آقــای مقــدم، تهرانــی و حــاج رســول 

خلقــی می ســپردند تــا آنهــا را تعمیــر کننــد.

نتیجه گیری: 
اســتان فــارس و ایــالت آن به عنــوان یکــی از مناطــق شــناخته 
مناطــق  اکثــر  کــه  طــوری  بــه  اســت.  فــرش  تولیــد  در  شــده 
روســتایی و عشــایر از گذشــته بــه امــر بافندگــی و تولیــد فــرش و 
فرآورده هــای کاربــردی آن اشــتغال داشــتند و ایــن کار به عنــوان 
شــامل  را  بانــوان  زندگــی  از  عــادی  رونــد  کــه  بــود  وظیفــه  یــک 
می شــد. بــه طــوری کــه بیشــتر مراحــل تولیــد یــک فــرش توســط 
بانــوان صــورت می گرفــت، جــز چیــدن پشــم و گاهــی فــروش 
مــواد  تهیــه  معمــواًل  می دادنــد.  انجــام  آقایــان  کــه  فرش هــا 
ــم بــرای بافــت توســط هــر خانــواده و بــر اســاس  اولیــه نظیــر پش
وضــع  خانــواده ای  هرچــه  و  می شــد  تأمیــن  هــا  آن  دام  میــزان 
 
ً
مالــی بهتــر و تعــداد دختــران بافنــده بیشــتری داشــت، طبیعتــا
ــود.  ــد ب ــز بهره من ــتری نی ــای بیش ــر و بافته ه ــیاه چادر بزرگ ت از س
ــری در  ــارت باالت ــه از مه ــرادی ک ــط اف ــواًل توس ــی معم کار چله کش
آنهــا در قبــال  آن برخــوردار بودنــد صــورت می گرفــت و  انجــام 
می تــوان  واقــع  در  نمی کردنــد  دریافــت  چیــزی  کار  ایــن  انجــام 
ــکاری  ــه و هم ــل هم ــا تعام ــایر ب ــرش در عش ــت ف ــه باف ــت: ک گف
کــه  بهــار  فصــل  درهمــان  آنهــا  می گرفــت.  صــورت  یکدیگــر 
موردنیــاز  مصرفــی  پشــم  میــزان  می شــد،  انجــام  پشــم چینی 
کنــار  بافــت  بــرای  و  زده  تخمیــن  نیــز  خانــواده  هــر  ســال  یــک 
می گذاشــتند. از آن جایــی کــه عشــایر دائــم در حــال کــوچ و ســفر 
، بافته هایشــان کوچــک بــود  بودنــد، بــرای حمل ونقــل راحت تــر
و از 6 متــر تجــاوز نمی کــرد. بااین حــال همیــن بــاز و بســته کــردن 
ــی در  ــاد کج ــه ایج ــر ب ــوچ، منج ــان ک ــی در زم ــوب دار و قال چهارچ
برخــی  در  و  صورت گرفتــه  مصاحبه هــای  در  می شــد.  بافته هــا 
ــت  ــارس کار باف ــتان ف ــه در اس ــود ک ــا می ش ــور ادع ــع این ط مناب
امــر  همیــن  و  می گرفتــه  انجــام  غیرمتمرکــز  کامــاًل  صــورت  بــه 
باعــث ایجــاد خالقیــت بیشــتر و تنــوع در بافته هــا شــده اســت. 
به صــورت  فــارس  اســتان  بافته هــای  غالــب  باوجوداینکــه 
انجام گرفتــه  تحقیقــات  در  ولــی  می شــوند  بافتــه  غیرمتمرکــز 
توســط دکتــر پرهــام، 11 عــدد فــرش بــا قدمــت 100 ســال پیــدا 
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شــدند کــه در حدفاصــل خنگشــت تــا ده بیــد فــارس، توســط 2 
خــان قشــقایی در کارگاهــی کــه دایــر شــده بــود، بافتــه شــده اند. 
ــی  ــم غرب ــای ابراهی ــت آق ــا مدیری ــادی ب ــه اردوب ــن کارخان همچنی
کــه بــا تعــداد 150- 140 دســتگاه بــه تولیــد قالی هــای بــزرگ پارچــه 
می پرداخــت و تــا ســال 1310 برقــرار بــود، ایــن مــوارد بــه همــراه 
چنــد دلیــل دیگــر کــه در متــن بــه آن هــا اشــاره شــده، دلیلــی 

 . ــور ــای مذک ــر رد ادع ــت ب اس
ــت  ــکان داش ــه ام ــی ک ــا جای ، ت ــایر ــن عش ــته و در بی در گذش
از بافته هــای خــود اســتفاده می کردنــد و هرزمــان کــه قابلیــت 
فرش هــا کاهــش می یافــت، آن را بــرای مصارفــی دیگــر بــه کار 
ــده  ــاییده ش ــش س ــه پرزهای ــدازی ک ــال: زیران ــرای مث ــد. ب می بردن
کیســه  به عنــوان  یــا  و  می کردنــد  پهــن  اجــاق  کنــار  یــا  را  بــود 

هــم  اگــر  می شــد.  اســتفاده  ضعیف تــر  دام هــای  علوفــه  بــرای 
مشــکلی در حیــن بافــت و پــس از آن بــرای فرش هــای نــو تــر 
بــه وجــود می آمــد، بــا خالقیــت خــود و همفکــری اطرافیــان آن را 
 آن را می فروختنــد. بعدهــا 

ً
ســرهم بندی می کردنــد و یــا نهایتــا

ــن  ــل ای ــازار وکی ــی در ب ــت کاران ــش مرم ــال پی ــدود 50 س و در ح
فــن را فراگرفتنــد و بــه ترمیــم فرش هــای مشــکل دار یــا خریــداری 

شــده از عشــایر پرداختنــد.  

تقدیر و تشکر
مشخصاتشــان  کــه  افــرادی  تمامــی  از  اســت  الزم  اینجــا  در   
در  همــکاری  بابــت  اســت  شــده  آورده   )1( شــماره  جــدول  در 

نمایــم. تشــکر  مقالــه  ایــن  اطالعــات  جمــع آوری 

پی نوشت ها:
2. Nafar

3. تاریــخ شــفاهی )Oral History(، یکــی از شــیوه های پژوهــش در تاریــخ اســت کــه بــه شــرح و شناســایی وقایــع، رویدادهــا و حــوادث 
تاریخــی بــر اســاس دیدگاه هــا، شــنیده ها و عملکــرد شــاهدان، ناظــران و فعــاالن آن ماجراهــا می پــردازد. متــون ایــن تاریــخ حتــی 
در صــورت مکتــوب شــدن، خصلتــی گفتــاری دارد. تاریــخ شــفاهی بــه معنــای جمــع آوری اطالعــات در مــورد وقایــع تاریخــی از طریــق 
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اســناد غیرمکتــوب اســت. ایــن رویکــرد بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه تاریــخ تنهــا اســناد مکتــوب و آنچــه صاحبــان قــدرت ابــراز 
می دارنــد نیســت. روش اصلــی جمــع آوری اطالعــات در رویکــرد تاریــخ شــفاهی مصاحبــه بــا شــرکت کنندگان در رویدادهــای تاریخــی 
و ضبــط ایــن مصاحبه هــا اســت. البتــه می تــوان گفــت در دوره هــای گذشــته نیــز همــواره نوشــتن تاریــخ نیازمنــد اســتفاده از منابــع 
شــفاهی بــوده اســت. بدیــن معنــا کــه در هــر برهــه از تاریــخ افــرادی کــه اقــدام بــه نوشــتن و ثبــت وقایــع تاریخــی نموده انــد، بخشــی 
از اطالعــات خــود را از طریــق پرس وجــو از اشــخاص و بــه طــور شــفاهی بــه دســت آورده انــد. به طورکلــی تدویــن تاریــخ معاصــر در هــر 
دوره نیازمنــد بهره جویــی از اطالعــات شــفاهی اســت. زیــرا بــرای ثبــت تاریــخ، رویــدادی را کــه در واقعیــت رخ داده و غیرمکتــوب بــوده 
ــم. همچنــان کــه بیهقــی می نویســد: »و مــن کــه تاریــخ پیشــه گرفتــه ام التــزام این قــدر  اســت به صــورت نوشــته و مکتــوب درمی آوری
کــرده ام کــه آنچــه نویســم یــا از معاینــه مــن اســت یــا از ســماع مــردم ثقــه« )نیک نفــس، 1392، 8(. بــه بیــان دیگــر تاریــخ شــفاهی روشــی 
اســت علمــی، از پژوهش هــای تاریخــی مبتنــی بــر مصاحبــه هدفمنــد و فعــال کــه بــرای گــردآوری داده هــا و اطالعــات تاریخــی، بــر 
اســاس موضوعــی خــاص کــه افــرادی در آن واقعــه یــا رویــداد حضــور داشــته اند، چــه تأثیرگــذار و چــه تأثیــر گرفتــه از رویــداد بــوده کــه 
در آن به جــای تمرکــز بــر داده هــای مکتــوب بــه خاطــرات و شــنیده های افــراد تأکیــد دارد. همچنیــن ایــن شــیوه علمــی پرکننــده خــأ 
اســناد تاریخــی اســت کــه نقــش تکمیل کننــده ای را ایفــا می کنــد و بــه دلیــل ماهیــت میان رشــته ای کــه دارد در تمــام زمینه هــا و 
رشــته ها کاربــرد داشــته و اغلــب مســائل تاریخــی را بــا روش هــای دیگــر مــورد بررســی قــرار می دهــد و بــه بخش هــای ناگفتــه زندگــی 

افــراد توجــه دارد. )کاظمــی و خســرو بیگــی،1395 ،10(.
ــده  ــرش آورده ش ــه ف ــان در زمین ــت ایش ــه فعالی ــن حیط ــوندگان و همچنی ــخصات مصاحبه ش ــد و مش ــماره )1(، ک ــدول ش 4. در ج

اســت
جدول شماره 1: کد و مشخصات مصاحبه شوندگان

Code and details of the interviewees

محل تولد سال تولد نوع فعالیت در حیطه فرش نام مصاحبه شوندگان کد ردیف

محله سنگ سیاه شیراز 1307 پژوهشگر و نویسنده سیروس پرهام 101 1

- - مسئول آموزش توسعه و تحقیق کارمند 
صنایع دستی در سال 67، از 86 به بعد پژوهش و 

تألیف پژوهش ها از 94،

ارژنگ ربیعی
102

2

محله اصفهان شیراز 1340 فعال در حوزه صنایع دستی و مرمت فرش سید مجتبی سجادی 103  

فیروزآباد ـ مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف 
روستایی استان فارس

هادی اصالحی 104 4

شیراز 1349 تولیدکننده و صادرکننده فرش حمیدرضا ذواالنواری 105 5

شیراز - تولیدکننده و صادرکننده فرش محمود عرفان فر 106 6

خسروشیرین آباده - تولیدکننده و صادرکننده فرش منوچهر حیدری 107 7

1351 تولیدکننده و صادرکننده فرش بهنام محمدی کشکولی 108 8

فیروزآباد 1335 تولیدکننده و صادرکننده فرش آذر نکیسایی 109 9

شیراز 1342 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف غالمرضا پایدار 110 10

نزدیکی های اقلید )رودهانه سفیق از 
توابع سرحد چهاردانگه( قشقایی )صفی 

خانی(

1341 فروشنده فرش یداهلل کرمی 111 11
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محل تولد سال تولد نوع فعالیت در حیطه فرش نام مصاحبه شوندگان کد ردیف

شیراز 1354 فروشنده فرش، رفوگر شاهرخ خوش خو 112 12

شیراز 1324 تولیدکننده و صادرکننده فرش رسول کرهانی 113 1 

/ طایفه دره شوری تیره جیرانلو شیراز 1357 بافنده فریبا نریمانی 114 14

: طایفه قشقایی سمیرم. عشایر 1342 بافنده آذر شمشیری 115 15

: طایفه قشقایی سرحد آباده. عشایر 1352 بافنده مهناز شمشیری 116 16

حوالی بی بی حکیمه  60 
ً
حدودا

سال
بافنده سروناز نگهداری 117 17

گچساران.
ترک قشقایی از طایفه دره شوری تیره  

قرخلو

1347 بافنده مهنوش خسروی 118 18

قشقایی: تیره کرمانی  68 
ً
حدودا

سال
بافنده شهربانو بهرامی کشکولی 119 19

فیروزآباد 1352 بافنده لیال بهرامی 120 20

ماهور نیل آباد )نوروزآباد( از ایل گشتاز 
کشکولی

ـ بافنده عالم بهرامی 121 21

1344 بافنده فاطمه محمدی کشکولی 122 22

- 1326 بافنده و تولیدکننده قزبس شهریاری 123 2 

کازرون: چهل چشمه عشایر کرد / 
کرونی

- بافنده سمن بر ریحانی 124 24

کازرون: عشایر کرد 62 سال بافنده عطری حسنی 125 25

کازرون از ایل قشقایی طایفه خیراط لو 
)دره شوری(

 70 
ً
حدودا

سال
بافنده ماه سلطان تیموری 126 26

خان زنیان. روستای خطیری/ طایفه 
دره شوری

1363 بافنده معصومه تیموری 127 27

سلطان آباد 1336 رنگرز مصطفی فرمانی 128 28

بغالن از کابل افغانستان 1335 رنگرز سید رحمان عظیم زاده

شیراز 1351 ، رنگرز و دکتری  مدرس دانشگاه، پژوهشگر
نساجی

احمدرضا احمدی 129 29

شیراز 1300 بافنده و رفوگر ایران غربی 130  0

شیراز 1330 رفوگر رسول خلقی 131  1

شیراز 1344 رفوگر عباس کاراندیش 132  2

شیراز 1325 رفوگر محمد مهدی مقدم 133   
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5. Neyriz
6. Arabe jabare
7. Bakash
8. Mamasani

Kheveshk / Mordar Aghaji .9: )مردار آغاجی( / برگ بویی زاگرس.
Shesheh dermeh  .10: دستبافته ایست شبیه گلیم که دورو چله کشی می شود.

Gachmeh .11 از انواع بافت گلیم در استان فارس می باشد.
Alte ghol  .12 آلتــه قــول )آلتــی قولــی( مقیاســی بــرای اندازه گیــری فــرش بــوده اســت بــه معنــی شــش دســت و هــر دســت حــدود 
ــا  ــه ب ــری ک ــب گی ــه در وج ــابه آنچ ــد. مش ــامل می ش ــت را ش ــی یک دس ــت میان ــا انگش ــج ت ــن آرن ــدازه بی ــواًل ان ــه معم ــانتی متر ک 50 س

کــف دســت انجــام می شــود. در عشــایر بــه فــرش 2×3 آلتــی قــول گفتــه می شــد.
Besh ghol .13 مقیاس اندازه گیری به معنی پنج دست و فرش 1/5 × 2/5 را می گفتند.

Tamche / Kah kash .14 )کاه کش( کیسه ای است برای نگهداری علوفه / چنته )تنچه(.
15. چنیــن چیــزی در واقعیــت امکان پذیــر نیســت. واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای هــر قالــی یک متــری بــا احتســاب دورریــز پشــم در 
حیــن بافــت، چیــزی حــدود بیشــتر از 3 کیلــو پشــم مصــرف می شــود و ایــن مقــدار پشــم بــرای قالــی 24 متــری در حــدود 72-80 کیلــو 

خواهــد شــد کــه ایــن مقــدار بســتگی به انــدازه گــره و ارتفــاع طــول پــرز نیــز خواهــد داشــت.
Tamdar .16 این اصطالح زمانی که چله ها بر روی چهارچوب جهت چله کشی سوار می شود، بکار می رود. )دار کردن(

Tab koo )تــب کــو/ تــب کــوب(، اصطــالح محلــی و عامیانــه واژه )تــه کــوب( می باشــد. بــرای ســاخت ایــن نــخ در قدیــم، از   .17
پوســت شــکار کوهــی مثــل قــوچ یــا آهــو اســتفاده می کردنــد و بــا آرد پوســت آن را کامــاًل ســفید کــرده و بــه صــورت نوارهــای باریکــی 
درمی آوردنــد ســپس یــک ســاعت هــم در شــیر می جوشــاندند و آنــگاه اســتفاده می کردنــد. بعــد از بافــت هــر رج و عبــور پــود ضخیــم 
و نــازک، تــب کــو را از بیــن چله هــا عبــور داده و به منظــور بهتــر خوابیــده شــدن رج، بــر روی آن می کوبنــد و ســپس آن را خــارج کــرده و 

ــود. ــه می ش ــد بافت رج بع
Davreh chin .18 )وارونه چین( نوعی بافت گلیم است که از پشت بافته می شود.

Baladan .19 دستبافته ایست مستطیل شکل برای نگهداری ابزار که آن را در داخل چادر یا اتاق آویزان می کردند.
Mefrash .20 بافته ایست از جنس گلیم و جاجیم که به عنوان کمد یا رختخواب پیچ در عشایر و روستا کاربرد داشت.

 21. Yalame
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فهرست منابع و مآخذ
. ، شیراز  - امیری، رزاق، )1391(، پارسه )تاریخ فارس، شهرها و روستاهای آن(، انتشارات نوید شیراز

- بصــام، ســید جالل الدیــن، فرجــو. محمدحســین و ذریــه زهــرا. ســید امیراحمــد، )1383("، رؤیــای بهشــت )هنــر قالی بافــی ایــران( "، 
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