
 فصل اول :

 مقدمه

 هنر برتر از گوهر آمد پديد.

ايران سرزمين فرهنگ، ادب و جايگاه هنر واالي انساني است. يكي از زيباترين هنر ايرانيان، هنر قالي بافي آنان است، 

 كه با ذهن خالق خود و با روح پاك و سرشار از عشق گره گره و رج به رج مي بافند.

اشته باشيم تا روز به روز زیباتر ومرغوبتر به ما به عنوان يك ايراني وظيفه داريم كه، با اين هنر اصيل خود آشنايي كامل د

جهان عرضه شود. براي پيشرفت و ترقي آن از هيچ تالشي فرو گذار نباشيم. هر نقطه از اين سرزمين داراي دست بافته 

 هاي خاص و منحصر به فرديست،که فارس يكي از اين مناطق مي باشد و شامل بافته های متنوع و گوناگوني است.

ز دستبافت هاي ايالت و عشاير فارس كه در عين ضخيم و درشت بودن داراي زيبايي خاصي مي باشد. گبه يكي ا

هارموني رنگها و نقوشي كه هر يك از آيين و اعتقادات و زندگي كوچ نشيني آنها سر چشمه مي گيرد به اين دستبافته 

 جذابيت و زيبايي فوق العاده ايي بخشيده.

اي ايالت و عشاير باالخص گبه نبايد در محدوده زمان و مكان قرار بگيرد، بلكه با شناخت بيشتر توليد قاليها وزير انداز ه

 مي توان توليد آن را در آينده با شرايط و ويژگي هاي بهتري به جهان عرضه كنيم.

 فصل دوم

 ريشه يابي نام گبه:

اما به مآخر آن و اين كه اين واژه را از كجا بر  فرهنگ نويسان معاصر اكثرا كلمه گبه را در كتاب لغات خود گنجانده اند.

 داشته اند، اشاره اي نكرده اند.

 مرحوم دهخدا گبه را فرشي با پود هاي بلند ذكر كرده، كه تعريفي به جا است.

فرش شناسان معاصر هم براي تعريف گبه تالش هايي كرده و براي بيدار كردن ريشه اين واژه، راه هاي دور و درازي 

ده اند. گاه آن را به زبان عربي متصل كرده و آن را مترادف معناي قبيح شمرده اند. گروهي هم آن را با واژه )گاير( پيمو

لغتي از اوستا ريشه دانسته اند و با معنا كردن قبيح به معناي معمولي و زشت و گاير به معناي حفاظ به نتايجي هم 

 دست يافته اند.

 گبه كاربر داشته، اما كاربرد داشته، اما كاربري آن مستمر و مداوم نبوده است. در گذشته هاي دور تر هم واژه

براي اولين بار اين كلمه در فرماني كه شاه طهماسب براي پذيرايي از همايون شاه پادشاه مغولي هند صادر كرده بود، 

نشاني نيست، حتي در برهان قاطع كه ديگر از كلمه گبه  01بود. از اين سال تا اوايل قرن  0451ديده شده وآن در سال 

 است نشاني از گبه ديده نمي شود. 01فرهنگي فارسي نسبتا جامعي از قرن 

در خصوص كاربري عنوان گبه در كشور هاي ديگر در خارج از مرز هاي ايران و برخي از كشور هاي همجوار اين واژه يا 

 مشابه آن شناخته شده است.

 ـروزي( نـوعي زيرانـداز وجود داشـته كه به آن )كبـه( گفـته مي شود.)از جمله در عثماني)تركيه ام

به اين ترتيب مي توان تصور كرد كه واژه )كبه( تحريفي از )گبه( بود، و تغيير حرف )گ( به )ك( به سبب ناتواني تركان آن 

در ايران گبه شناخته مي شود، ديار در تلفظ صحيح است. با اين وجود آنچه را كه عثمانيان گبه مي گفته اند با آنچه 

تفاوت بسياري دارد. به اين معنا كه نام كبه در عثماني به نوعي فرش هنري اطالق مي شود كه پرز به آن وصل مي 

شود، اين واژه در زمان سلطان سليمان كاربرد داشت اما بعد ها به فراموشي سپرده شده است. عالوه بر عثماني، واژه 

رد دارد منتها در اين ديار گبه به نوعي فرش كه هيچ ارتباطي با گبه ايران ندارد و نوعي تكه دوزي گبه در كشمير هم كارب

 سوزن دوزي شده است، گفته مي شود.



برخي فرهنگ نويسان گبه را فرشي كلفت شمرده اند و آن را با )خرسك( يكي دانسته اند. مسئله اي كه بايد خط بطالن 

ايرانيان به بد نقشه و ارزان خرسك مي گويند. اين گونه فرش ها در همه جا ساخته  بر آن كشيد، خرسك، گبه نيست.

مي شوند و هيچ گونه ويژگي ساختاري نـدارد. برخـي نيـز خرسـك را به عنــوان شاخـه اي از گـبه هاي بخـتياري رواج 

 داده اند.

 شناخت گبه:

د كه يك تا سه سانتي متر خواب دارد،وتعدد پودهاي گبهكه گبه نوعي قالي گره بافته ودرشت بافت است،با پرزهاي بلن

 پود است باعث نرمي فراوان ان مي شود. 8تا  3بين 

 اين بافته در قطع قا لي وقا ليچه توسط عشاير وايالت لر وقشقايي بافته ميشود وجنبه خود مصرفي دارد.

ابع قواعد وسنتهاي خاصي است.طـرحها طراحي ونقش پردازي وحتي رنگ اميزي گبه از قالي وقاليچه جداست وت

ونقـشهاي گبه تمـاما ذهـني بوده وبيـشتر طرحهـاي هندسـي رادر بـر مي گيرد. ساده كردن خطوط وشكل هندسي 

دادن به خطوط از جمله خصوصيات مهم گبه بافي در ايران است كه باگذشت زمان در شكل تازه اي انجام مي گيرد. نقش 

وبديع وبرخالف نقوش طراحان شهري كه بر تكلف ومحافظه كارانه است مستقيما از طبيعت الهام  گبه گريز ازتكرار است

 مي گيرد.

نقش گبه وخصوصيات ان را فقط وفقط زندگي ايلياتي وعشايري تعيين كرده است ومي كند واين همان اصالت گبه 

است.در گذشته بافت گبه عمدتا به قصد مصرف خانواده وفرش كردن خيمه وخانه بوده استنه به عنوان ارمغان وفروختن 

سبب خيلي كم بافته مي شد وچون بافت به منظور  به ديگران وبه هيچ وجه جنبه تجاري وفروش نداشته و به همين

استفاده شخصي بوده است پس از محدوديتي برخوردار نبود وبافندگان در بافتن نقشهاي مختلف دستشان باز بوده 

است.گبه هاي درشت بافت بر روي قاليچه در وسط چادر براي زير پا انداختن استفاده مي شده،گاهي به دليل پود 

تيجه نرمي گبه وخواب بلند پشمها وپودهاي اضافه سبب مي شد كه از گبه به عنوان پتو وروانداز هم فراوان و در ن

 استفاده شود ،اين كار البته در خارج از چادر ودر مواقع خاصي نظير سفر انجام مي گرفت.

صله اي ايجاد نشود،وبراي پر ريشه گبه را به اين علت بلند مي گيرند تا بين رج ها به سبب استفاده زياد از پود كلفت فا

گوشت بودن وذرتي نبودن گبه از پرزهاي بلند كمك مي گيرند.گبه بيشتر به روش ))فارسي باف(( بافته مي شوداما 

روش ))تركي باف(( هم در بين ايالت وعشاير به ندرت ديده مي شود وگبه ها بر روي دارهاي افقي )زميني( بافته مي 

تاريشه ها ازجنس پشم است ومهمترين افت ان بيد است .گبه هاي مرغوب از جنس پشم  شود.گبه كامال ازتار وپود

بهاره مي باشد وپشمها توسط دست ريسيده مي شوند وبه روش طبيعي وگياهي رنگ مي شوند واينگونه رنگهاي 

 شيميايي بسيار با دوام وداراي ثبات ودرخشندگي زيادي است.

 تخته گبه گذاشته مي شود. 5تا  0ودر هر بسته واحد بسته بندي گبه بقچه مي باشد 

 گبه در چه منطقه اي و توسط چه كساني بافته مي شود:

گبه از نظر اصالت مي توان گفت:ايالت وعشاير استان فارس از اولين پيشقدمان گبه بافي به شمار مي ايند كه قدمت 

 گبه بافي در استان فارس به بيش از صد وپنجاه سال مي رسد.

 فارس داراي سه گروه عشايري مي باشد: استان

 ايل قشقايي -0

 ايل خمسه -0

 ايل ممسني -3

 كه جزء اين عشاير كه در استان فارس ساكن مي باشند عشاير بختياري هم گبه باف بوده اند.

 طايفه است. 9عشاير ايل قشقايي شامل شش تيره و حدود 



 ايل كشكولي بزرگ و كوچك -0و0

 ايل شش بلوكي -3

 يل دره شوريا -5

 ايل فارسي مدان -4

 ايل عمله قشقايي -6

 عشاير ايل خمسه شامل پنج تيره مهم:

 بهارلو -0

 نفر -0

 عرب -3

 اينالو -5

 باصره -4

 عشاير ايل ممسني شامل چهار تيره:

 بكش -0

 رستم-0

 دشمن زياري-3

 جاويدي-5

اما در بين اين سه ايل بزرگ كه دراطراف استان فارس ساكن هستند ايل قشقايي پر سابقه ترين كساني هستند كه در 

 گبه بافي شهرت دارند.

 شناخت ايالت قشقايي كه به گبه بافي مشغولند:

 طايفه عمله:

االيي برخورداراست وگبه هاي تيره اي هستند كه مردمان كاري و زحمتكش دارندودستبافته هاي اين ايل از مرغوبيت ب

انان بسيار مرغوب است،مخصوصا گبه هاي سبز ترنج در ايل تكه بازلو از طايفه عمله ونيز درميان قشقايي ها گبه هاي 

تيره ارد كپان از طايفه عمله بسيار زيبا واز معروفيت خوبي برخوردار است.شيوه بافت انها تركي وفارسي است،گبه ها 

قي )زميني( بافته مي شود.)طرح شيروتصوير نادرشاه وطرحهاي تخت جمشيدي درايل تكه بازلو بافته بر روي دارهاي اف

مي شود(محل استقرار اين طايفه در اطراف الر،فيروزاباد،خونچ،ديرم وقسمتي ازمنطقه فراشوند وقيروكارزين مي 

 باشد.ومحل استقراردر ييالق اطراف اباده،اس وپاس وخسروشيرين مي باشد.

 ل كشكولي بزرگ وكوچك:اي

به زبان تركي صحبت مي كنند ،كامال به سبك چادرنشيني زندگي ميكنند ومدام در حال كوچند . زندگي انها ازطريق 

دامداري ودامپروري و فروش دستبافته ها تامين مي شود وقاليچه هاي آنها بسيار معروف است. در گبه بافي از شهرت 

ا فارسي وتركي بوده وازرنگهاي شفاف وروشن استفاده مي كنند،پشمهاي مورد مصرف خاصي برخوردارند. نوع بافت انه

در دستبافته ها توسط دست ريسيده مي شود و رنگرزي خامه ها به روش طبيعي با رنگها ي گياهي انجام مي شود. 

وخامه ها از پشم چله كشي به روش فارسي و تركي بر روي دارها ي زميني افقي انجام مي شود، جنس چاهها،پودها 

است. اين طايفه در گبه بافي پس از طايفه عمله معروفيت دارند. معروفترين طرحها ي اين طايفه طرح شيرتك يا جفت 

 شير مي باشد و ديگر طرحها ي هندسي در بافت گبه هاي اين طايفه مرسوم مي باشد.

باشد. ييالق اين طايفه در شمال غربي قشالق طايفه كشكولي بزرگ در منطقه ماهو ميالتي در جنوب ممسني مي 

 استان فارس اطراف كاكال، كمهر، در كل شمـال غربي اسـتان فـارس مي باشد.



قشالق طايفه كشكولي كوچك اطراف قير كارزين ، دهستان هنگام، جنوب غربي فيروز آباد ،خونچ و روستاي زاخويه و 

 جوار طايفه كشكولي بزرگ در اطراف كمهر مي باشد.روستاي جگردان مي باشد. ييالق طايفه كشكولي كوچك در 

 طايفه دره شوري:

دستبا فته هاي انها بسيار مرغوب است. معموالاز گره تركي در بافته ها ي خود استفاده مي كنند و در گبه بافي از تبحر 

بر روي دارهاي  خاصي بر خوردارند. و گبه ها يشان كال از جنس پشم مي باشد ونوع انها به روش فارسي است كه

 افقي بافته مي شود.

اين طايفه در گبه بافي پس از دو طايفه عمله و كشكولي قرار دارد، طرح و نقش گبه هاي اين طايفه بسيار متنوع مي 

باشد. از معروفترين تيره هاي اين طايفه مي توان تيره شكر لو، ايزد لو، ايمانلو، نره اي ها وزاهدي ها را نام برد.حدودا در 

منطقه چنار شاي جان يا كازرون هستند. قشالق شان در اطراف كازرون و نزديك بوشهر و برازجان مي باشد. ييالق انها 

 درقسمت سرد سير اطراف كوه اپادانا و منطقه ياسوج مي باشد.

 طايفه شش بلوكي:

فاده مي كنند.پس ازطايفه در گبه بافي مشهورند گويش انها تركي است و در دست بافته ها ي خود از گره تركي است

دره شوري طايفه شش بلوكي درگبه بافي مهارت زيادي دارند. گبه هاي تحت عنوان شورباخورلو بسيار معروف است. در 

اطـراف شـهرستان آباده سـاكن مي باشند وجز گبه هاي تيره شورباخورلو، تيره هيبت لووتيره دوقزلو ازطايفه شش 

ف مي باشند. درفصل سرما به منطقه فراشوند ودهستان دوجگال ومنطقه ديرم ودشت بلوكي دربافت گبه بسيار معرو

پلنگ كه دركل قسمت جنوب غربي بخش فراشوند كوچ مي كنند ودر فصل گرما به منطقه اباده وخسروشيرين ومنطقه 

 اس وپاس كوچ مي كنند.

 طايفه فارسي مدان:

رار دارد وگبه هاي اين طايفه همانند طوايف ديگر معروفيت اين طايفه كه در گبه بافي پس از طايفه شش بلوكي ق

چنداني ندارد. دستبافتهاي ديگري در اين طايفه بافته مي شود، اما گبه كه جزويكي از دستبافتهاي اين طايفه مي 

 باشداز معروفيت ومرغوبيت بااليي برخوردار نيست.

طايفه دره شوري ميباشند. در فصل ييالق اين طايفه در قشالق اين طايفه در اطراف برازجان وبوشهر همسايه وجوار 

 اطراف اپادانا وقسمتهاي شرق ياسوج كوچ ميكنند.

استان فارس از گذشته بسيار دور يكي از مهم ترين و بزرگ ترين مراكز ايل نشيني به شمار مي رفت . ايالت قشقايي 

ن گبه ها كار تركان قشقايي فارس مي باشد كه خارج ، خمسه، ممسني و بختياري به بافت گبه اشتغال داشتند و بهتري

از كشور از اعتبار خاصي برخوردار است. سرزمين فارس يكي از بخش هايي است كه محل زندگي عشاير مي باشد و 

بيش از دو سوم از سرزمين فارس محل زندگي عشاير و ايالت مختلفي است كه در طول ساليان دراز در اين منطقه گرد 

ده اند. از ايالت مهم مسكون در فارس ايالت قشقايي ، خمسه ، ممسني ،بختياري مي باشند كه در نقاط هم جمع ش

 كو هستاني پراكنده شده اند.

 شناخت طرح و نقوش گبه هاي عشاير وايالت فارس :

 طرحهای رنگارنگ بعضی از گبه ها ،نقاشی بعضی از نقاشهای معاصر رابه خاطر می آورد.

ا دليلی بر این نيست که یک هنر از هنر دیگر ملهم باشد،بلکه این،توجه شخص را به تصاویرساده ای این مقایسه ضمن

 که بافندگان فارسی وبعضی از نقاشـان غربـی به کار بـرده اند، جلـب می نماید.

بختياري هم  مهمترين واصيل ترين گبه ها منحصر به ايل قشقايي است وجزء انها ايالت ، خمسه و ممسني و عشاير ايل

گبه بافي مي كنند و اينكار ديگر منحصر به ايل قشقايي نيست ، علت ان هم اين است ،ايالت ديگر كه در جوار گبه با فان 

بوده اند گبه را از فرا مي گرفتند وشايد بتوان گفت علت ديگر ان ازدواج بين اقوام ترك زبان قشقايي با اقوام لر زبان 



ين رو گاه گبه در ايالت بختياري هم بافته مي شد و شايد زماني از طرح گبه براي بافت خرسك هم بختياري بوده اند ، از ا

 استفاده مي شد و باالعكس و... .

 احتماال منبع الهام گبه های فارس ،از گليمها و سفره های ارد در ان ناحيه می باشد.

ه مهم در گبه ها اینست که معموال نقش وطرح ان طرح وترکيب بيشتر گليمها وگبه ها خيلی به هم شبيه هستند. نکت

 از پيش فکر نمی شود وزایيده تخيالت بافنده است ،وبيشتر به طور ذهنی بافنه می شود.

مهمترين طرح نقش كه در بين تمام ايالت و عشاير وجود داشت واز ان به فراواني استـفاده مي نمودند طرح شير بود كه 

شير و يا به صورت شير خورشيد در گبه ها استفاده مي شد و تنها طرح مشترك تمام  گاه به صورت تك شير، يا جفت

كساني بود كه گبه باف بوده اند و شايد بتوان گفت طرح مشترك بين گبه و خرسك نيز بوده است. گبه ها با نقشهاي 

رگساالن وخوانين ايل و شير و شايد با نقشهاي گل گبه ، حوض گبه ، گبه خشتي ، وطرحهاي هندسي بيشتر براي بز

 يا براي هديه به بزرگان ايالت و يا هديه به سردمداران مملكت بود.

نقش فرش پردامنه بختياري ها كه ا لهام گرفته ازطرحهاي قشقايي ومقداري الهام گرفته از كوبيسم ونقشهاي كوبلن 

بختياريها از طرحها ونقشهاي يكديگر الهام فرانسه است شايد بتواند دليلي باشد براي اثبات اين مطلب كه قشقايي ها و

 مي گرفتند ودر دستبافتهاي خود استفاده مي كردند.

بيشتر طرحهاي مورد استفاده از گبه،ذهني وهندسي والهام گرفته از طبيعت ومحيط اطرافشان بود.درارايش واجزاواشيا 

تفاده ميشود وهر حيوان سنبل ونماد خاص در گبه ها بيشتر از طرحهاي حيوانات پيرامون ودور اطراف خود عشايراس

خودرا دارد.واز حيوانات مثل جغد وگربه سياه و حيوانات افسانه اي مثل سيمرغ اژدها در بافت گبه مرسوم 

 نيست.مهمترين طرح و نقشه گبه ها ي عشايرقشقايي عبارتند از:

 طرح شيري-0

 طرح خشتي-0

 طرح حوض گبه-3

 گل گبه-5

 طرح ايالتي-4

 طرح درختي-6

 طرح هندسي-1

 طرح ابرش-8

 طرح چهار فصل-9

 طرح اردک-01

دستبافته هاي كوچ نشينان قشقايي باغهاي بافته اي را مي ماند در نهايت ظرافت ودقت،زبان باز مي كنند واز طريق 

فته هاي عشايري نمايش نقشها تاريخ قومي وقد مت فرهنگي و قلمروذوق اين كوچندگان را بازگويي نمايند.هر يك از با

داراي نقشه قومي و تاريخي است به همين دليل بافته هاي بلوچ و تركمن افشار و قشقايي به آساني از هم شناخته 

مي شوند. طرح هاي كل و گياه و نقش مايه هاي مربوط به ستارگان در دست بافته هاي عشايري لر و بختيـاري مكـرر 

گي بـارز دارد، شـير رام شـده )دست آموز( و قالده بر گردن كه اغلب به سگ به چشم مـي خود. گـبه قشقـايي سه ويـژ

شباهت دارد. ستاره هشت پر كه نشانه و جانشين خورشيد است، نقش مايه باستاني مرغ و درخت كه به شيوه اي 

 دلپذير بافته شده است.

 طرح شير :



ران نقش شير است كه در ايران باستان و هم در محبوبترين و بهترين نقش در پيش عشاير استانهاي جنوب غربي اي

فرهنگ اسالمي جاي وااليي داشته و دارد. شير در مذهب شيعه به شجاعت و متانت و قدرت و ديگر صفات و خصلتهاي 

مثبت به حضرت علي امام اول شيعيان نسبت داده مي شود و احترام خاصي نزد ايرانيان و شيعيان دارد . و نظريه ديگري 

ود دارد مبني بر اين كه در فارس شير زياد بوده و چون با گذشت زمان نسلشان منقرض شده و چون قشقايي ها كه وج

از نقوشي كه در دستبافته هاي خود استفاده مي كردند از طبيعت اطرافشان الهام مي گرفتند ،يعني طبيعت گرايي كه 

اي اهميت بوده ، به همين علت انان از نقش شير استفاده در ذات بافندگان وجود داشته شير نيز در نزد قشقايي ها دار

 كردند.

به نظر مي رسد توجه به نقش شير بيشتر از ان جهت بوده است كه يكي از صفات حضرت علي )ع() شير خدا( بوده و 

رد شاهان در شجاعت و شهامت او را همواره به شير مثال زده اند. همچنين اين حيوان پر قدرت وشجاع از دير باز هماو

بوده و همچنين وجود نقش شيردر بناها و ظروف ومنسوجات كه از جمله نمونه هاي بارز ان را مي توان در نقوش تخت 

جمشبد و ظروف ساساني و در قالي هاي شكارگاه ، همه جا شير را در جدال با دالوران مي بينيم. در فرهنگ ايرانيان 

است. نقش شير در نزد لرها و تركان قشقايي متداول بوده است. شير سمبل شوكت و جالل وقدرت و عظمت بوده 

بافندگان عشاير هر يك به طور نا مكرر به اين مظهر صولت وشجاعت پرداختند.)البته نقش شير با فراواني اين حيوان در 

ه طور كلي منطقه كامفيروز و دشت ارژن فارس كه تا اوايل قرن گذشته نسل ان باقي بود هم بي ارتباط نيست (. ب

ميتوان گفت كه شير از زمان هاي قديم مورد عالقه ايرانيان به خصوص مردم فارس بوده است، و از طريق سكه ها، 

مهرها، شير سنگي و ساير نقوش بستگي خود را به گذ شته حفظ مي كردند .اين بستگي با گبه هاي شيرين داخل 

شده است كه زنان قالي باف عشاير ان را سمبل مناسبي  چادر وزندگي عشايري راه يافته است. همين مسائل سبب

 براي زينت بخشيد ن به گبه هاي خود كنند.

 اهميت تاريخي طرح شير:

شير از دوران ما قبل تاريخ به بعد بخصوص در دوره هاي تاريخي يعني هخامنشي به بعد سمبل قوم ايران است. 

زمان هخامنشيان نقش شير سمبل و نگاهدارنده و نشانه قدرت  همانطور كه در بناي تخت جمشيد يا ) پرسپوليس ( در

، ابهت، صالبت ويكه تازي مختص اين حيوان و خانواده گربه سانان بزرگ چون ببر، پلنگ و غيره بوده به عنوان مثا ل در 

مت شيربه زمان حكومت هخامنشيان بر بخش عظيمي از سرزمين خشايارشاه واليان و حاكمان ايراني در مصر را با عال

ديگر حكام معرفي مي نمودند . كه بطور كلي در مصر شير را نشانه و سمبل ايراني مي دانستند . به همين ترتيب بعد 

از دوره هخامنشيان در دوره ساسانيان شير به عنوان نگهبان اصلي مهر يعني خورشيد به عنوان ميترا به كار برده ميشد، 

ش شير در وسط پرچم ايران به كار برده ميشد. از اين رو مي توان نتيجه گرفت نقش كه در زمان محمد علي شاه قاجار نق

شير ، از اهميت ويژه اي نزد ايرانيان بر خوردار اسـت و اينگـونه نقـش كه در گبه ها بكار برده ميشد به همين داليلي بود 

نند و شايد بتوان گفت نقش مشتركي بود كه ذكر شد و بيشتر عشاير عالوه بر قشقايي ها از اين طرح استفاده ميكرد

كه تمام بافندگان عشاير ، هم قشقايي و هم بختياري و همچنين ايل خمسه كه در همسايگي غربي ايل قشقايي در 

سردسير يعني كهكيلويه و بوير احمد همسايه شمالي چهار محال بختياري و همسايه شرقي ايل خمسه در دست 

 فاده مي كنند.بافت هاي خود از نقش شير است

 طرح خشتي يا قابي شكل:

اين نقش شامل طرحهايي است كه متن باريك به صورت منظم به چند قسمت به شكل قاب تقسيم شده هر قاب ممكن 

است به طور جداگانه طرحي همگون وهماهنگ با ديگر قابها داشته ويا با انها متفاوت باشد. نقشهاي بكار رفته در داخل 

سي،طرح درخت گل ومرغ وخاتم كاري است ونگاره هاي ستاره اي شكل تزئين كننده حاشيه هاي  قابها،طرحهاي هند

قابهاست.اين طرحها به صورت هندسي بوده وانواع ان عبارتند از : طرح جوشقاني، قاب قراني، لچك وترنج. طرح خشتي 



نجي باشد.بافنده طرح مي تواند به صورت شطرنجي سياه وسفيد وداراي طرحهاي كوچك وهندسي در هر شطر

شطرنجي بر طبق وضعيت زندگي روزانه خود،رنگ سفيد يا سياه استفاده مي كرد كه رنگ سفيد نشانه ان است كه ان 

روز،روز خوبي برايش محسوب مي شود واگرروز بدي داشته ازرنگ سياه استفاده مي كرد،وشايد در طرح شطرنجي چند 

 قرار مي گرفت.رنگ سفيد ويا چند رنگ سياه پشت سر هم 

 طرح حوض گبه:

نقش بكار برده شده در ان به صورت ترنجي در وسط كه گلي را نشان مي دهد كه از اطراف ان گل برگها وگل ها وغنچه 

هايي منشعب مي شود.كه در فارس معموال به ترنج حوض گفته مي شود اين نقش رابه اين علت حوض گبه مي گويند 

قايي ها ان را گول مي گويند،ومعموال جايي پست يا گودا لي است كه اب در ان جمع چون در فارس ترنج را حوض وقش

 مي شود وچون حوض در وسط حياط خانه هاي قديمي بود،از اين رو به ترنج حوض هم مي گويند.

 طرح گل گبه:

سبز رنگ داشتند  نقش گل رز را در گبه طرح گل گبه مي گويند كه در متن وزمينه ان از گلهاي سرخ رنگي كه برگهاي

 تشكيل مي شد ونقوشي در حاشيه داشته است كه رنگ گلهاي ان متفاوت از رنگ متن وزمينه است.

 طرح ايالتي:

اين طرح كه در ميان ايالت وعشاير رواج داشته ودارد واز محيط طبيعي پيرامون خود الهام مي گيرند،ان را به صورت 

كال ذهني است ودر گبه و قالي ، جاجيم وگليم بافي مورداستفاده قرار مي  نقشي در تار وپود گبه بافته اند. اين نقش

گيرد.اين طرح بيشتر در ميان قابهاي لوزي،دايره،مربع، مستطيل وبيضي است كه هريك با طرحهاي ايراني مانند 

وبه صورت گل،درخت،گياه تزئين شده است.اكثر طرحهايي كه در بافت ايالتي به كار برده مي شود،اشكال هندسي 

ذهني توسط بافنده بافته ميشود وهر طرح همراه با رنگ اميزي متفاوت و مخصوص خود متعلق به فرهنگ خاص ايالت 

 وعشايري است.ا

 نواع طرحهاي ايالتي عبارتند از:

 ايالتي قشقايي-0

 ايالتي لري-0

 ايالتي كردي-3

 ايالتي هيبت لو-5

 ايالتي تفرش بختياري-4

 طرح درختي:

نقش اين طرح بيشتر از درختان سرو،گل وبرگ وحيوانات مي باشد،درخت درزندگي آدمي هميشه داراي اهميت بوده 

زيرا بااستفاده از درخت مي توانستند نيازهاي خود راتامين كنند وان را به شكلهاي مختلف مورد استفاده قرار دهند 

رابر روي صنايع دستي ودستبافتها ميافرينند كه بيشترين نقشها درجاهايي كه درخت كم بود وافراد ان مرز وبوم تصوير ان 

در دست بافتهايي چون قالي وگبه به وجود امده دراين ميان درخت سرو وبيد مجنون مورد استفاده عشاير قرار گرفته 

ح است كه سرو مظهر شادي وشادماني وبيد مجنون مظهر حزن واندوه بوده است انواع اين نقوش عبارتند از طر

 درختي،طرح جانوري ترنج دار،طرح سروي،طرح گلداني،طرح سراسري ولچك وترنج.

 طرح هندسی:

در اين نقش كه از اشكا ل هندسي لوزي،مثلث،بيضي ومربع استفاده مي شده است كه گاه به صورت ذهني هم بافته 

،طرح خاتم شيراز وطرح مي شده از جمله اين طرحها ميتوان جوشقاني،طرح بندي قابي، طرح محرمان،طرح ستاره

 ختايي را نام برد.



 طرح ابرش:

لفظ ابرش عربي است كه به زيورهاي رنگارنگ اطالق مي شود كه براي تزئين واراستن روي اسب به كار برده مي 

شد.اين رنگها كه به صورت رگه دار وسايه روشن است ودر اصطالح ابرش گفته مي شود والهـام گرفـته از مزارع جو 

اسـت زيرا زمـاني كه در مـزرع باد مي وزد نماي خوشه هاي جووگندم به صورت سايه روشن است اين طرح وگنـدم 

بسيارساده وگاه در زمينه،ازطرحهاي كوچك وهندسي استفاده مي شود ابرش بافي بيشتر در زمينه وگاه در حاشيه 

 مورد استفاده قرارمي گيرد.

 طرح چهار فصل:

سال را نشان مي دهد بدين صورت كه از مناظر گوناگون طبيعت براي نشان دادن فصل اين طرح كه نقش ان فصلي از

 مورد نظر در گبه بافته مي شود.

ايل قشقايي از دست بافتهاي بسيار مشهوري برخوردار مي باشد كه مورد تحسين جهاني واقع شده است، قاليچه 

 هاي ايل قشقايي تركي بافت مي باشد.

 طرح اردک:

ایشگر تکراری وقرینه ایست که در هر ردیف شبيه نقش گلدان تکرارشده است و تمام زمينه را می پوشاند، طرح اردک نم

 این نوع نقش صرفا بافت یکی از طوایف کوچک ایل قشقایی به نام

 ))شورخانی(( است که معموال تابستانها در اطراف اباده یيالق می نماید.

ی پود نخ می باشد وحالت محکمتری دارد ونقزش پرندگان برنگ ابی ونسترن طرح دیگری که نوعی گبه قشقایی ولر دارا

 وسنگ وگلها برنگ نارنجی ،قرمز، صورتی وسبز بافته شده اند،شاهکاری از نوع گبه است.

 نقش مايه ها، نماد و سمبل چه هستند؟

كايت از حال بافنده است. قصه نقوش گبه هر كدام حكايت از زندگي، اعتقادات، آيين كوچ نشينان مي كند. نقش گبه ح

رمه و شبان است و برف و بوران، آتش و آب، آفتاب و كوچ، عشق و دلدادگي و اسبي كه به سياه چادر عشق مي رود. 

 چهره گبه نامنظم است و نشان ازدواج و حضيض حاالت روحي بافنده دارد.

 اي داشته اند و سمبل چه جيزي هستند.اكنون به اين مي پردازيم كه هر كدام از نقش ها چه نماد و نشانه 

 نقش درخت:

يكي از نقش هاي مورد استفاده در گبه نقش درخت است كه ايالت قشقايي از اين نقش بسيار استفاده مي كنند. 

شايد علت استفاده از اين نقش نبود درخت و يا كم بودن درخت در مناطق خشك و كوهستاني بوده و از طرفي ديگر به 

بافنده بستگي دارد، چرا كه سرو مظهر شادي وشادماني،سرسبزي و طراوت است وبيد مجنون مظهر حالت روحي 

 ونشانه دلتنگي وحزن واندوه.

 نقش كودك وبچه:

نقش بچه وكودك نشان دهنده دوست داشتن خانواده وعشق به زندگي وبارورشدن وباروربودن است. درزندگي 

عشايري داشتن بچه وفرزندان ضامن تداوم زندگي خانواده وبقاي نسل وادامه حيات ايل بوده چرا كه انها معتقددند كه 

 توليد نسل باعث بقاي بيشتر ايل وافزايش روزي مي شود.

 ر:نقش چاد

نقش چادر در گبه نماد وسمبل ارزوي تشكيل خانواده وداشتن خانه وسرپناه است. شايد بتوان گفت ارزوي داشتن 

 سرپناهي از خود وچادري بزرگتر وشايد داشتن خانه اي ثابت باشد.

 نقش گل:



هنده بهشت نقش گل درگبه نشان دهنده وسمبل عشق ودوست داشتن همراه با شادي ويا شايد نشانه بهار وندا د

 ورضوان خدا باشد چرا كه بهار فصل رويش ونو شدن است وشروع زندگي دوباره همراه با رويش گلها است.

 نقش سگ:

نقش سگ در گبه نماد و سمبل حسن وفاداري است چرا كه سگ دوست ويار ومدد كار مردمان عشاير است ودام را در 

 مقابل حيوانات درنده محافظت مي كند.

 نقش شتر:

نقش شتر سمبل ونماد صبر واستقامت است چون شتر حيواني است كه در بد ترين شرايط اب و هوايي ويا گرماي 

شديد،با صبر واستقامت تحمل مي كند وحتي اگر چند روزي بدون اب وغذا بماند مي تواند زنده بماند ودر نزد قشقايي 

ستفاده مي شود واز پشم ان هم براي بافت فرش واز ها شتر بسيار با اهميت است زيرا هنگام كوچ از اين حيوان ا

 شيرش هم تغذيه مي كنند.شتر حيوان پرمنفعت در نزد قشقايي ها وعشاير ديگر كوچ رو مي باشند.

 نقش اسب:

هزار سال پيش در مناطق مختلف ايران اسب پرورش داده مي شد.  4يا  5به علت شرايط مساعد و مراتع وسيع، از 

ير قشقايي داراي اهميت زياد و نشانه صلح و دوستي و متانت است. اسب، حيواني است كه عشاير اسبها در نزد عشا

براي سوار كاري و باربري از آن استفاده مي كنند و در بناي تخت جمشيد انواع نژادهاي گوناگون اسب ايراني ديده مي 

پادشاهان و بزرگان هديه داده مي شد. و در  شود و چون اسب سمبل و پيام دهنده صلح دوستي بود از اين رو بيشتر به

بعضي از احاديث و روايات نيز اسب جايگاه ويژه اي دارد. بهترين نوع اسب با نام كاسپين كه به عنوان سحر و سمند 

 مطرح بوده اند و به همين داليل كه ذكر شد عشاير از اين طرح در گبه هااستفاده مي كردند.

د عشاي و قشقايي ها نماد نعمت و بركت است، چرا كه عالوه بر استفاده از شير و از به طور كلي نقش دامها در نز

پشم آنها، براي حمل و نقل از آنها استفاده مي شود. و شايد بتوان گفت كه بيشترين نياز عشاير از دامها برآورده مي 

 شود.

 رنگ آميزي گبه:

كه خود رنگ است ، بافنده از رنگها و نقش هاي متفاوتي در گبه هاي قشقايي بر خالف گبه هاي ساير نواحي ايران 

 استفاده مي كند. البته گبه هايي با نقش ساده با زمينه اي يك رنگ يا رنگهاي محدود نيز بافته ميشود.

رنگ اميزي گبه ها زيبا و بي نظير است . رنگ اميزي اكثر انها به استثناي معدودي از انها تماما طبيعي و گياهي است. 

نگرزي سنتي و بهره گيري از رنگهاي گياهي اعتبار ويژه اي به صنايع دستي عشاير مي بخشد همچنين نوعي گبه ر

بافته مي شود كه خود رنگ مي باشد يعني بر روي مواداوليه اي كه در توليد اين محصول استفاده مي شود هيچ نوع 

عني مستقيما از دام چيده شده به عبارت ديگر عمل رنگرزي انجام نمي شود، پشم ان ااصطالحا خود رنگ است. ي

 دستچين است. اين نوع گبه در رنگهاي طبيعي پشم گوسفند ) سفيد، سياه، خاكستري وبژ( بافته مي شود.

به همين سبب در برابر شستشو و نور افتاب مقاومت بيشتري دارد حتي مي توان گفت مقاومت رنگ ان از قالي هم 

 يل دهنده رنگها كامال طبيعي است.بيشتر است زيرا مواد تشك

رنگهاي گبه هاي ايالت فارس داراي شفافيت خاصي است و شباهت زيادي به بافتهاي تركمنها دارد. از رنگهای گياهی 

وسنتی فارس ،مهمترین رنگ ، خانواده قرمز است که همه انواع ان ، از صورتی ،گل بهی و سرخابی گرفته تا الکی و 

 شه روتاس بدست می آید.ارغوانی تيره از ری

 )کاربرد قرمزدانه در فارس رواج ندارد وفرشهایی که با قرمز دانه رنگ شده باشد،کامال استثنایی است.(

َ  چيزي بود، مثال رنگ ابي نشانه پاكي و زاللي اسمان است و  هر كدام از رنگهاي مورد مصرف در گبه ها نماد و نشانًه

ه نوعي به معني بركت بوده چرا كه عشاير براي به دست اوردن رسيدن به مراتع رنگ سبز نشانه سر سبزي و خرمي و ب



و اب مدام در حال كوچ هستند .رنگ زرد نشانه طال وخاك و وطن است و حسن وطن دوستي نيز در نزد قشقايي ها 

كردند.رنگ مشكي شديد بوده است. به همين خاطر در گبه هاي خود به نشانه خاك وطن از رنگ زرد زياد استفاده مي 

نشانه مرگ ومير است وزماني درگبه رنگ مشكي استفاده مي شود كه كسي از اطرافيان واقوام عمر خود را ازدست 

 داده باشد. رنگ سفيد نشانه تولد و نوشدن،در پيش قشقايي است.

 ان مي دهد.به طور كلـي رنگهـايي كه در گـبه ها به كـار مي رود به نوعـي روحيات مردم عـشاير را نشـ

رنگي گرم و داراي نيروي برون گراست،رنگ توان و فعاليت ورنگ تقويت كننده قلب است. رنگ حق،پيكار و  رنگ قرمز:

 شهادت است و سمبل حيات و مبين هيجان و شورش است.

اب مي رنگ جواني،روشني و نورونشان دانش ومعرفت و شادي افرين است وبيشتر پرتوهاي دريافتي را بازت رنگ زرد:

 دهد.ژرفا وعمق ندارد.اين رنگ براي عشايربسيار اهميت دارد. 

رنگي است كه نمايشگر بي خبري،بي اختياري وظلم ودشواري است.اين رنگ مرموز وبرانگيزاننده  رنگ بنفش:

 احساسات است،در سطح وسيع حالت ترس را نشان مي دهد.

 رنگهاي مصرفي در گبه :

(( يعني رنگ طبيعي پشم بود و پشمها به رنگهاي طبيعي چون، مشكي،سفيد، شيري،  رنگهاي گبه در اوايل ))خودرنگ

قهوه اي، يعني همان رنگي كه پشمهاي حيوانات به طور طبيعي ، آن رنگ بودند مانند پشم شتر، بز،گوسفند و... اما با 

نگدانه هاي گياهان و گذشت زمان وكوچ عشاير از جايي به جايي ديگر و دسترسي به رنگهاي گياهي و شناخت ر

راهيابي گبه به خانه هاي شهر نشينان ، گبه از مصرف شخصي عشاير به مصرف شهرنشينان هم در امد و از ان زمان 

 گبه ها با رنگهاي متنوع گياهي و طبيعي رنگ شده و بافته هي شود.

 انواع رنگدانه ها:

 اسپرك:

آن وجود دارد در رنگرزي استـفاده مي شود. دو سال عمر ميكند  گياهي خود رو است از مـاده رنگـي كه در سـاقه و برگ

 و در ماههاي آخـر بهـار و اوايـل تابـستان ايـن گـياه را درزمـين مي كارند.

بهترين دندانه براي رنگرزي با اسپرك زاج سفيد است. اصلي ترين رنگي كه از اسپر ك بدست مي ايد رنگ زرد است كه 

ه نيل رنگ سبز حاصل مي شود. رنگهاي خاكستري و قهوه اي از ان بدست مي آيد. مـردم ايل از ان در تركيب با گيا

 قشـقايي به اين گـياه )اسـپرك ( كاوشـك مي گويند.

 جا شير:

گياهي خود رو است كه در كوهستان هاي استان فارس مي رويد و استفاده فراواني در رنگرزي دارد كه به صورت 

ان رنگهاي زرد، زرد مايل به نارنجي ،نارنجي بدست مي ايد. واز زاج سفيد به عنوان دندانه در  كپسول سياه رنگ است از

 رنگرزي اين گياه استفاده مي شود.

 روناس:

 این گياه به طور خودرو وجود دارد و بادوام است. رنگی که از گياه سه ساله روناس

بدست می اید ،رنگ سرخ اجری است.هرچه از عمر این گياه بگذرد رنگ حاصله از این گياه تيره تر می باشد.بهترین 

رنگی که می شود از گياه روناس گرفت در سن چهار تا پنج سالگی که رنگ حاصله به صورت قرمز روشن وشاداب 

و شبانه روز در اب چشمه یا قناتی که امالح الزم ومتمایل به سرخ است، مشروط برانکه کالفهای رنگ شده ،دست کم د

را داشته باشد بماند. روناس هفت ساله ،الکی وارغوانی ابی فام وروناس سه ساله نارنجی تيره وقرمز اجری پدید می 

 آورد.



به کار  مانند رنگهای دیگر ،این رنگهای قرمز فام وسرخ مایه بستگی به دندانه ای دارد که برای جذب شدن رنگ در پشم

 رفته است.

رنگ دوغی که مورد کاربرد وعالقه فراون قشقایيهاست، از خيساندن کالفهای رنگ گرفته از روناس در دوغ حاصل می 

شود . هرچه مدت ماندن پشم در این مایع بيشتر باشد ، رنگ قرمز روناس روشنتر می شود وبيشتر به صورتی می 

 گراید.

 زرد چوبه :

ی کاربرد دارد ،رنگهای زرد وزرد مایل به سبز ،رنگ سبز ونارنجی ازآن بدست می اید. در رنگرزی گياهی است که دررنگرز

 با زرد چوبه از زاج سفيد به عنوان دندانه استفاده می شود.

 گندل :

 گياهی خودرو است که در مناطق مرکزی ایران ، به ویژه نواحی بختياری می روید.

ید رنگ موشی یا نيلی و رنـگ زرد مایـل به سـبز می باشد. از این گياه بادندانه زاج رنگهایی که از این گياه بدست می آ

 سفيد رنگ زرد روشن و بادندانه سولفات آهن رنگ زرد تيـره بدست می آید . گندل دارای مواد مازوجی است.

گ طالیی منطقه بوانات رنگ طالیی غنی وپرجالی برخی از دستبافته های قدیم فارس مایه های متفاوت دارد.مایه رن

گياه کوهی ))جاشير(( است و در دهکده ابوالوردی پوست انار. پاره ای از بافندگان ایلياتی فارس ،بيشتر وبهتر از همه ، 

قشقایی ها و پس از آنها عربهای طایفه غنی ،طالیی پرمایه بسيار فاخری به کارمی برند که از گياه گندل به دست می 

اسپرک است . برای رسيدن به این رنگ زرفام ناب ،ابتدا خامه پشم را با زرد چوبه وزاج سفيد )به عنوان اید که از خانواده 

دندانه( می جوشانند وسپس برگهای گندل و گياه دیگری به نام خوشک را در همان ظرف و همان مایع ال به الی کالفهای 

الفـها را سـه روز آفتـاب می دهند، و بعد در اب پشم می چينند و چندین ساعت می جوشـانند. پس از رنـگرزی ،ک

چشمه یا فنات می گذارند .در ابتدا کالف کمرنگ است ، بتدریج پرمایه می شود و هرچه بيشتر در آب بماند ، رنگ 

 طالیـی غنی تر و درخشــان تـر ميگردد.

یل به خرمایی پدیدار می شود که در ترکيب زرد چوبه وگندل وخوشک اگر با روناس جوشانيده شود ،رنگهای طالیی متما

 قالی بافی نی ریز منزلت خاص دارد.

 نيل :

 ماده ایست از درخت کوچکی به نام نيل که دارای عمر دو ساله است به دست می آید.

ماده اصلی نيل ایندیگرتين نام دارد . آبی رنگ است و در اب حل نمی شود . نيل سبک وزن و شفاف وشکننده است.از 

 ن رنگهایی که از نيل به دست می اید می توان رنگهای آبی با آناليز های متفاوت را نام برد.مهمتری

پس از قرمزورنگ زرد ، رنگ ابی وسرمه ای بيش از هر رنگ دیگر مورد استفاده عشایر وروستایيان فارس است .ریشه 

 همه رنگهای ابی ،از آسمانی تا فيروزه ای تا الجوردی وسرمه ای ،نيل است.

از ميان همه ایالت وعشایر فارس تنها قشقایيها ومنحصراً کشکوليها هستند که سبز را برای رنگ آميزی زمينه فرش به 

 کار می برند .به همين سبب فرشهایی که رنگ زمينه آنها سبز خالص باشد بسيار کمياب است .

د تا کنون تعدادی به دست فراموشی از رنگهای بسيار نادر که در دستبافته های فارس استفاده می شده که شای

سپرده شده است ، رنگهای قهوه ای تيره که راز ان را کسی نمی داند. این قهوه ای محتمال مایه اصلی ان پوست گردو 

ویا بلوط بوده وبيشتر در حاشيه قاليچه ها بکار می رفته است. همچنين رنگ بادمجانی ،که قهوه ای سير بنفش فام 

 تی در فرشهای کهن فارس از نوادر است .بوده و وجود ان ح

 رنگهاي گياهي كه براي رنگرزي پشم استفاده مي كنند:



بزغنج ، بقم، برگ چنار، برگ مو، پوست گردو، پوست انار، انار وحشي، پوست پياز، توت برگ توت،جفت يا پوست بلوط » 

 «.، خوشك ،زعفران ، سرخس عقابي ،سماق ،گل) کافشه(، مازو ،هليله

تر اين گياهان در منطقه فارس مي رويند و در دسترس عشاير ايل قشقايي هستند و گاه از اسپرك و نيل هم براي بيش

رنگرزي خامه ها استفاده مي شود. از اسپرك به علت كم بودن و در دسترس نبودن كمتر استفاده مي شود و نيل هم 

 اي رنگرزي خامه ها استفاده مي شود.به علت گران بودن از نوعي نيل شيميايي به نام ايند يگو بر

رنگ قرمز يكي از پر استفاده ترين رنگ در نزد عشاير ايل قشقايي است اين رنگ به وفـور در گبه ها و ديگر دستبافته 

هاي انها به كار مي رود. رنگ قرمز يا الكي كه در بين عشاير ايل قشقايي به گل كز شهرت دارد. بيشتر از گياه روناس 

آيد. دومين رنگي كه استفاده زيادي در دستبافته هاي ايل قشقايي دارد رنگ زرد است كه از گياه اسپرك و  بدست مي

جا شير بدست مي آيد و رنگ ديگري كه در دستبافته هاي قشقايي زياد ديده مي شود انواع رنگ ابي است كه از نيل 

كم رنگ و پر رنگ حاصل از رنگرزي با ايند يكو است و رنگ شيميايي حاصل مي شود . اناع رنگهاي ابي با مو تيو و اناليز 

زرد و نارنجي و قهوه اي از گياه جا شير حاصل مي شود و براي بدست آوردن رنگ سبز روشن از گياه سماق استفاده 

 آورند. مي كنند . و رنگهاي قهوه اي تيره روشن و رنگهاي كرم و نخودي و حتي سياه را از پوست انار و گردو به دست مي

 دندانه:

دندانه موادي است كه براي تثبيت ورنگ پذيري بيشتر الياف مورد استفاده قرار مي گيرد.به طور كلي دندانه ها به دو 

 دسته تقسيم مي شوند.

 دندانه هاي گياهي)نباتي(-0

 دندانه هاي معد ني-0

 دندانه كردن خامه:

 مي شود:به طور كلي دندانه دادن به سه روش در رنگرزي انجام 

 دندانه كردن قبل ازرنگرزي-0

 دندانه كردن همراه رنگرزي-0

 دندانه كردن بعد از رنگرزي-3

 در بين سه روش باال ،بهترين روش دندانه كردن قبل از رنگرزي مي باشد.يعني بهتر است روش

 دندانه كردن قبل از رنگرزي بامواد طبيعي چون دندانه هاي گياهي،جانوري وفلزي انجام شود.

 مواد اوليه مصرفي گبه :

 دندانه ها است. –انواع رنگدانه هاي گياهي و طبيـعي  -براي بافت گبه مواد اوليه اي به كار مي برند. پشم گوسفند

براي تار گبه از نخ پنبه اي يا نخ پنبه اي مخلوط با موي بز استفاده مي شود و براي پود آن از پشم گوسفند استفاده مي 

 پشم جهت بافت انـواع قـالي و گبه ، پشـم فـارس مي باشد. شود . مرغوبترين

تار و پودهاي گبه هاي قشقايي تماما از پشم مي باشد و پشم هاي مورد استفاده گبه ها در فارس تهيه مي شوند. 

پشم فارس يكي از مرغوب ترين پشم ها جهت بافته قالي و گبه است. گبه هاي مرغوب از جنس پشم بهاره مي باشند 

و توسط دست ريسيده مي شوند و به روش گياهي و طبيعي رنگ مي شوند كه داراي ثبات و دوام بيشتري است 

 نسبت به رنگهاي شيميايي.

 تقسيم بندي پشم از لحاظ ظرافت و كيفيت و نوع رنگ ذكر مي كنيم.

 ( پشم سفيد درجه يك0

 ( پشم سفيد درجه دو0

 (پشم شكر 3



 ( پشم الوان5

 ( پشم مشكي4

 قسمت هاي مختلف بدن گوسفند از نظر كيفيت: پشم

 تحتانی گردن -3 پهلو-2 ناحیه شانه -1

 پشم گرده -6 پهلو در قسمت جلو و پهلو -5 فوقانی گردن-4

 تهی گاه -9 ناحیه پشت-8 پهلو در قسمت عقب پهلو  -7

 سینه-12 باالی زانو-11 شکم-11

  ناحیه ساق پا -14 سر-13

 پشم از نظر مرغوبيت:

 پشم از نظر مرغوبيت به پشم بهار،پشم پائيزه،پشم دباغي شده تقسيم بندي مي كنند:

پشمي است كه در فصل بهار ،از اواسط ،فروردين تااخر ارديبهشت،مي چينند.الياف اين گونه پشم لطيف پشم بهاره: 

وبلند وداراي مرغوبيت باال است وهنگام ريسندگي ورنگرزي بسيار با كيفيت ريسيده مي شود اگر ريسندگي توسط 

يت بااليي برخوردار است واز نظر دست انجام شود ورنگرزي طبيعي وگياهي باشد،اين گونه پشم از ثبات وشفاف

 مرغوبيت وكيفيت وخاصيت رنگپذيري بسيار عالي است.

اين نوع پشم در فصل پائيز ومعموال در اوايل مهر تا اواخـر آبان از گوسفـند چيـده مي شود،اين گونه پشم  پشم پائيزه:

بت به پشم بهاره خامه دهي پشم پائيزه ازمرغوبيت كمتري نسبت به پشم بهاره برخوردار است واليافي كوتاه دارد نس

 بيشتر از پشم بهاره.پشم پائيزه مرغوبيت رنگپذيري كمتري نسبت به پشم بهاره دارد.

پشمي كه ازگوسفند ذبح شده گرفته شدهاين گونه پشم فاقد بسياري از ويژگيهاي پشم مرغوب  پشم دباغي شده:

سفند است.اين گونه پشم در تقسيم بندي از نظر مرغوبيت در بوده وداراي مواد چرب ومعدني وحاوي ادرار وعرق گو

مرحله اخر قرار دارد وبسيار كم كيفيت است اين نوع پشم داراي اليافي كوتاه است وفاقد كوتيكول مي باشد ودر رنگ 

 پذيري بسيار درصد كمي نسبت به پشمهاي مرغوب دارد وخاصيت رنگپذيري خوبي ندارد.

 روش ريسندگي پشم بادست:

ريسندگي پشم با دست بيشتر دربين روستاييان وعشايررواج بسيار داشته ودارد كه به دو صورت استفاده از دوك يا به 

وسيله چرخ چوبي انجام ميگيرد.ريسندگي به وسيله دست نياز به مهارت زيادي دارد ودر صورت عدم مهارت خامه از 

 كيفيت مورد نياز برخوردار نيست.

حالجي شده پشم به صـورتهاي محـكمي تابيده وجهت مصـرف درايند، ريسيده مي شوند.در گذشته براي اينكه الـياف 

اين كار تنها به وسيله دست انجام مي شد وپشم اماده وشسته شده را بعد از مرحله حالجي به كمك وسيله اي چوبي 

 با نام دوك مي ريسيدند،ريسندگي با دوك به اين شكل انجام مي شد:

الفهايي تقريبا به صورت تايس )تيت كردن(روي مچ دست قرار مي دادند ودر اين حالت، شخص ريسنده پشم پشم رادر ك

را به تدريج از مچ دست به سمت دوك به مقدار زيادي باز نموده وبه صورت نخ نيم تاب دراورده وبا چرخاندن دوك با شيوه 

راثرگردش دوك،پشم تاب الزم رايافته وبه نخ تبديل مي اي خاص به تدريج پشم نيم تاب را به سر دوك هدايت كرده ود

 شده وبه دور دوك مي پيچيد.

بعد از اينكه پشم ها ريسيده شدند براي رنگ آميزي آماده مي شوند بيشتر عشاير براي بافت گبه از پشم هاي خود 

يري بيشتر الياف از موادي به رنگ استفاده مي كنند. از رنگدانه هاي طبيعي و گياهي استفاده مي كنند. براي رنگ پذ

 نام دندانه استفاده مي شود كه دندانه ها به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند:

 ( دندانه هاي گياهي0



 ( دندانه هاي معد ني0

 وسايل و ابزار مورد نياز و نحوه بافت گبه:

ت افقي و در سطح زمين قرار مي گيرد. مهمترين و اصلي ترين وسيله داراست.دار گبه در اندازه هاي مختلف كه به صور

اغلب از جنس چوب يا فلز مي باشد و شامل شـانه، چاقـو و قيـچي مي باشد. بيشتر بافندگان عشايري بر روي زمين و 

بر روي دارهاي افقي عمل بافتن را بدون نقشه انجام مي دهند و براي شروع كار معموال قاليچه ديگري را كه به آن 

گويند به كار مي برند و در حين بافت انتخاب رنگ ها و تركيب بندي رنگ ها را انجام مي دهند و همين امر ) دستور ( مي 

 سبب مي شود گبه اي متفاوت با نمونه قبلي به وجود آيد.

 نحوه بافت گبه:

 چله كشي فارسي: چله كشي دار افقي)زميني(ابتدا درمحلي باز با استفاده از سه ميله فلزي به قطر

سانتي متر طول حدود يك متر عمل چله دواني انجام مي گيرد كه ميله ها به طور عمودي در زمين قرار مي گيرند و  4/0

متر باشد فاصله ميله دوم  3فاصله ميله اول تا ميله دوم يك متر وميله دوم با سوم به اندازه طول گبه )چنانچه طول گبه 

 ل و سوم قرار نگيرد تا كنترل چله كشي با سهولت امكانپذير باشد.متر است(وميله دوم در امتداد ميله او 3وسوم 

نخ چله را دور ميله اول گره مي زنند واز سمت ميله دوم رد نموده واز سمت چپ ميله سوم دور مي زند.در برگشت واز 

سمت چپ ميله دوم رد شده از سمت راست ميله اول عبور داده خواهد شد بطوري كه نخهاي بين ميله اول دوم به 

شده براسلس نقشه گبه يا اندازه د لخواه بافنده تكرار مي صورت ضربدر قرار گيرند،اين عمل به تعداد تارهاي محاسبه 

 تار كه بستگي به اندازه گبه دارد، براي شيرازه پيچي گبه در طرفين چله اضافه مي شود. 00الي  6شود.تعداد 

براي  پس از اماده شدن،چله ها بايد برروي دار گبه منتقل گردد كه امكان به هم خوردگي و بي نظمي در چله وجود دارد.

جلوگيري از اين امر نخ چند اليه اي رابه اندازه دو برابر عرض گبه در نظر مي گيرند ونخهاي دوانده شده راروي ميله اول 

به شكل گيس باف گره مي زنند يا چپ وراسـت از البالي چله هـا رد مي كنـند، بديـن ترتيب نخـهاي چلـه را دو  0به  0

 به دو از هـم جـدا مي كنند.

ام اين كار براي شمارش ودوخت زدن چله درزير دار صورت مي گيرد. پس از اتمام كار چله دواني ، يك رشته نخ از از انج

ال مي كننـد و آن را تاب مي دهند و سپس دو سر اين نخ نزله مي گويند. نخ  6برابـر عرض گبـه را 8نوع نخ چله به طول 

تايي به وسيله نخ نزله از يكديگر جدا نموده، با چپ و  8تا 6دسته هاي هاي چله را كه نزديك به ميله سوم هستند، در 

تايي رجي  51تايي و اگر  6رجي باشد  31راست كردن نخ نزله را به صورت گيس بافت در مي آورند. اگر گبه مورد نظر 

ريشه هاي اضافي روي گره به منزله رج شمار گبه است، از اين روش براي گره زدن  01تايي جدا مي گردد. هر  8باشد 

 سر دار در دستگاه به به روش فارسي و تقسيم چله ها به طور يكنواخت روي سر دار استفاده مي كنند.

پس از آماده شدن چله آن را از ميله ها در آورده جاي ميله ها را با نخ ضخيم يا طنـاب عوض مي كنند. سپس چله ها را 

ين مرحله سر دار را از يك طرف وارد چله ها نموده ) فاصله ميله دوم و نخ نزله( بعد با احتياط روي دار گبه مي اندازند. در ا

گيس بافت ميله اول را به طناب پيچ مر بوط به زير دار دوخت مي زنند پس از اتمام كارهاي باال چله ها را از باالي دار و روي 

چند تايي متناسب با نخ نزله با هم گره مي زنند. نخ نزله نخ نزله كه حاال باالتر از سر دار قرار گرفته است در دسته هاي 

وظيفه تفكيك و جدا كننده چله ها در عرض گبه در مرحله پايين كشي آن را به عهده دارد. پس از اطمينان از پخش صحيح 

ن نوع چله كشي چله در سر دار و زير دار و يكنواختي آن، به وسيله گاوه و يا پيچ مربوط چله را سفت مي نمايند. در اي

معموال از تسمه چرمي يا آهني براي مهار چله ها، قبل از شروع گليم بافي استفاده نمي شود چون مهار چله به زير دار 

 در اين نوع چله كشي براي جلوگيري از كيستي وچرخش چله كافي ميباشد.

 كوجي پيچي:



به اندازه عرض دستگاه انتخاب مي كنيم. اين چوب  سانتيمتر و 6تا  5براي بستن كوجي چوب يا ميله اي فلزي به قطر 

كه همان كوجي است، در ابتدا دو طرف چوب يا ميله مذكور را با دو رشته طناب محكم به راست روها مي بندند و سپس 

نخ چند ال شده ديگري كه طول ان بيش از طول چوب كوجي باشد، به دو سر چوب سر كوجي و يا به ميخهايي كه در دو 

وب زده شده، بسته مي شود. اين نخ كه در سرتاسر چوب كوجي قرار گرفته، با نخ باريك ديگري كه يك در ميان سر چ

چله ها را به وسيله آن جدا مي كند گره مي خورد. به طوري كه با كشيدن نخ اصلي، چله ها قابل كشيده شدن روي 

بيشتر چله روي چوب كوجي وجود خواهد داشت. كوجي مي باشند و با كشيدن نخ اصلي به دو سر كوجي امكان پخش 

از آنجا كه چله ها در پايين كوجي حالت ذوزنقه دارند، از جمع شدن گبه در طرفين جلوگيري مي كند. براي پيوند چله به 

چله نخ كوجـي و تفكيـك چله هاي زير و رو ايجاد فاصله بين آنها ايجاد مي شود كه بعد از كامل نمودن كار جهت پيوند نخ 

به نخ كوجي، دو نقطه چوب زير سري، در دو طرف چوب كوجي در روي راست روها قرار مي دهند، در دو طرف چوب 

 كوجي بلندتر از سطح چله قرار گرفته شود و نخهاي زير و رو يز مشخص گردند. 

 زنجيره بافي:

ست كه نخي دوال شده را كه از جنس عمل زنجيره بافي قبل از بافت گليم انجام مي شود و روش بافت به اين ترتيب ا

چله مي باشد، انتخاب كرده و يك سر آن را به دور اولين جفت چله پيچيده و چله ها را جفت جفت ) د و تا دو تا( دور زده 

و اين كار را تا اتمام تارها ادامه مي دهند. اين عمل را زنجيره بافي مي گويند. معموال چله كش ها و بافندگان با سليقه 

 خود از روش فوق براي مهار كردن پودهاي گليم بافي استفاده مي كنند.

 گليم بافي به روش فارسي:

در اين نوع گليم بافي پس از بافت زنجيره فقط از پود ضخيم استفاده مي شود. اين پود بايد از جنس چله و هم رنگ آن 

باشد. پود مذكور به طور زيگزاگ و به وسيله انگشتان و كف دست در سرتاسر چله عبور داده و با كوبيدن به وسيله دفتين 

ا زيگزاگ دم كار  ن اولين پود، از طريق كوجي و پايين آوردن چوب هاف مجددبه روي زنجيره هدايت مي شود و پس از كوبيد

را به وجود مي آورند و سر پود قبلي را براي كشيدن پود بعدي با دور زدن و عبور دادن از تارهاي شيرازه به روش فوق در 

بلي قرار گيرد، اين امر متناسب با اندازه سر تا سر چله از باالي زيگزاگ عبور داده و با دفتين آنرا مي كوبند تا روي پود ق

بار تكرار مي شود. در اين نوع گليم بافي چون نخ هاي پود و چله با هم حالت به عالوه )+( دارند يكي از زير  04تا  6گبه 

را زياد  و يكي از رو قرار گرفته و چنانچه خوب كوبيده شود و پود از جنس چله باشد حالت بافت پارچه را دارد و دوام گبه

 مي نمايد. در اصطالح محلي در گويش قشقايي به گليم بافي شله بافي اتالق مي شود. 

 مليله بافي:

در زمان بافت گليم )وقتي كه نيمي از گليم بافته شده ويا پس از اتمام ان(چله كشها ويابافندگان،با سليقه 

گ( انتخاب مي نمايند واين دو رنگ خامه را از البالي برابر عرض گبه به صورت دوال)ودورن 4/0خود،خامه)پشم(را به طول 

چله ها وتار زير وتار رو عبور داده سپس با دفه يا دفتين روي ان ميكوبند.اين عمل را كه به گليم بافي نقش خاصي مي 

 دهد،مليله بافي مينامند. 

 نحوه گره فارسي:

نسبت به تار ديگر تقارني ندارد وپس از رد كردن خامه در روش فارسي باف نخ پرز )خامه( دور يك تار پيچيده مي شود و

از الي چله دوم به سمت پشت تارعبور داده واز بين دوتاربه سمت روي گبه ويا فرش جلو مي كشيم وپايين مي اوريم كه 

با كمك انگشت مياني وسبابه راست نحوه گره زدن انجام مي شود.وپس از گره زدن با تيغه چاقو كه در دست راست 

بافنده است سر نخ اضافي خامه بريده مي شود. اين گره فقط به دور يك تار پيچيده مي شود ونام گره همان طور كه از 

 شكلش پيداست،نامتقارن مي باشد.

 نحوه پود زدن در گبه:



پس از هر رج بافت وريشه زدن كه در اصطالح محلي در گويش تركي،ايلمه گويند نوبت به پود زدن مي مي 

پود در  8تا  3همچنين هرچه از پود ضخيم كمتر استفاده شود ويادر اصطالح محلي))تپ((در هر رج رسد.در گبه بين افزايد.

هررج زده مي شود وهرچه تعداد پودها كمتر شود بر كيفيت بافت بافت به تناسب كمتر باشد ،بافت گبه بهتر ودوام ان 

ز يك پود ضخيم ويك پود نازك،همانند فرش ،استفاده مي شود.كه بيشتر است به طوري كه گاه در بعضي از گبه ها تنها ا

 پودها از جنس نخ چله است وبراي پود ضخيم از نخ چله دواليه وبراي پود نازك از نخ چله يك ال استفاده مي شود.

 نحوه سركشي:

سر ريشه ها را مي پس از بافت هر رج عمل سركشي بدين نحو انجام مي شود: به كمك دست و يا به كمك اره يا قشو 

 كشند تا گره محكم تر و پشت گبه يك دست شود و نقش و نگارها نيز خود را بهتر نشان دهند.

 عمل قيچي زدن:

پس از بافت هر رج و بعد از عمل سركشي، به وسيله قيچي پرزهاي اضافي گبه گرفته مي شود. براي قيچي كردن بايد 

آن گذاشت تا تعادل برقرار شود و دستمان نلغزد، آن وقت با دقت  قيچي را با دست راست گرفت و دست چپ را روي

 قيچي كرد. براي قيچي كردن بايد دقت كرد كه اين كار يكدست و به اندازه مورد نياز و با توجه به استاندارد انجام گيرد.

 شيرازه بافي:

عدد چله تار كنار گبه پيچيده مي  6ي ال 0( همرنگ كه در زمينه گبه به دور 0-6شيرازه عبارت است از چند تار رنگي)

شود. بهترين نوع شيرازه، شيرازه متصل است و نسبت به شيرازه منفصل از دوام بيشتري برخوردار است. در اصطالح 

شـيرازه محلي به شيرازه)كنار پيچ( مي گويند. و براي استحكام كناره گبه بهترين روش، استفاده از موي بز مي باشد. 

 سه نوع شـيرازه مي باشد:متصـل شـامل 

 شيرازه متقاطع-0

 شيرازه متخاصم -0

 شيرازه چند رديفه -3

 گبه بافان بيشتر از شيرازه متخاصم و متقاطع براي گبه استفاده مي كنند.

 پرز گبه:

پود استفاده مي شود و پرز گبه بلند است و براي اينكه فاصله بين  8تا 3در گبه ها به خاطر اينكه در هر رج بافت بين 

سانتيمتر مي باشد. و در گبه هايي كه رج شمار آنها  3تا  0بافتها مشخص نباشد از پرز بلند كمك مي گيرند و پرز گبه بين 

ود استفاده مي شود. پرز گبه گاه همانند قالي است به طوري كه گبه پتويي كه مي باشد و تنها از دو پ 41تا  31بين 

 ريزترين نوع گبه مي باشد پرز آن همانند قالي است.

 ابزار و لوازم گبه در روش فارسي باف:

 چاقو)كاردك(، دفتين)دفه(،اره)قشو( و قيچي است و بر روي دار افقي )زميني( گبه بافته مي شود.

 گبه بافي در روش تركي باف: ابزار و لوازم

 قالب، دفتين ) دفه(، اره) قشو( و قيچي است و بر روي دار عمودي)ايستاده( گبه بافته مي شود.

 پايين كشي چله ها در روش فارسي باف:

 در اين روش ابتدا بايد عرض چله را در سر دار و عرض ابتداي گبه را اندازه گيري كرد. در صورت اطمينان از پخش صحيح

چله در سر دار، دو طرف چله را در سر دار و دو طرف عرض گبه را در زير دار عالمت گذاري مي كنند سپس نخ مهار گبه 

و يا زنجيره را از دو طرف راست رو ها را آزاد نموده، پيچ هاي دستگاه را به اندازه الزم باز مي نمايند و يا اگر چله هاي 

ه ها را در مي آورندو زير سري هاي كوجي را برداشته و كوجي را نيز آزاد مي دستگاه يا گاوه محكم )سفت( است، گاو

كنند. در چنين حالتي چله ها كمي شل شده، گوه هاي باالي سر دار به راحتي قابل باز شدن هستند. پس از باز كردن 



از كردن عرضي را و طولي گبه بافته گره هاي چله در سر دار، گبه بافته شده را پايين تر از زير دار تا مي زنند و مراحل تر

سانتيمتر به دم كار و رعايت اين فاصله در سرتاسر گبه، ضمن قرار دادن نوار  01شده را انجام مي دهند و با فاصله حدود 

چرمي، دوخت مي زنند و سپس چله هاي اضافي و باقيمانده را كه در سر دار است به روش قبلي دسته، دسته گره 

ها را محكم مي كنند. در اين مرحله بايد توجه داشت كه پخش چله در سر دار همانند مرحله اول بوده و مي زنند و چله 

دو سر آن بايد در عالمت گذاري قبلي قرار گيرد. در اين حال با سفت كردن پيچ ها و يا قرار دادن گاوه ها سفتي و كشش 

اي كوجي را مجـدداً در جـاي خود قـرارداده و چوب كوجـي را الزم را براي ادامه بافت به چله ها مي دهند. و زير سري ه

محـكم مي كنند. در عمل دوخت بايد دقت شودكه فاصله هاي سوزن دوخت كم باشد و نخ هاي دوخت نيز زياد ضخيم 

رض نباشد و حتما از نوار چرمي استفاده گردد تا جاي سوزن دوخت با سفت نمودن چله ها پاره نشود. در ضمن اندازه ع

گبه در دم كار ممكن است با اندازه اصلي آن در اول گبه تفاوت داشته باشد كه بايد دقت شود مقدار كم يا اضافه عرض 

 به مقدار مسائي در طرفين قرار گيرد در غير اين صورت گبه از ناحيه دوخت كج مي شود.

 رج شمار گبه:

مي باشد گبه هايي كه با رج  41تا  01شمار گبه بين رج شمار گبه بستگي به سفارش مشتري و يا بافنده دارد، رج 

شمار باال بافته مي شود عمدتا سفارشي بوده و براي شخص خاصي بافته ميشود. در ايالت و عشاير گبه هايي كه رج 

شمار بااليي بافته مي شد اغلب اغلب براي خان ها بوده است اما همانطور كه مي دانيد و از اسم گبه پيداست گبه 

بافته مي شود و گبه هايي كه با رج شمار زيادي بافته  01تا  00اي رج شمار بااليي نيست و بيشتر گبه ها با رج شمار دار

ميشـود يا گبه هاي ريز بافت همان طرح، رنگ و نقش گبه هاي درشت بافت را دارند اما با ظرافت بيشتر بافته مي شوند 

 افـت گبـه هاي ريز بافـت استـفاده مي شود.و گاه نيز از طرحهاي جديد و استثـنايي در ب

 استاندارد واندازه ها در گبه:

 گبه در اندازه هاي مختلف بافته مي شود واز انجايي كه گبه براي مصرف شخصي عشاير

بود از نظر ابعاد تابع هيچ استانداردي نبود وطول وعرض ان بستگي به ميل وخواست بافنده گبه داشت وشايد بستگي 

 ي چادر عشاير بافنده آن.به بزرگ

بافته مي  4/0×0و 4/0× 4/3و 041×041و 011×011و 04× 4/0گبه به صورت چهارگوش يا كناره دراندازه هاي 

 شود.اندازه گبه گاه به درخواست مشتري بستگي دارد،

 اما امروزه بااستقبال از گبه وتقاضاي بازار ،دراندازه هاي استاندارد بافته مي شود.

 قالي وگبه: تفاوت اصلي

 داليل اصلي كه باعث متفاوت شدن گبه با قالي مي شود ،نحوه پود گذاري وهمين طور تفاوت در طرح ونقشه است.

پود استفاده ،ولي درقالي در هر رج ازدو پود زير )ضخيم( وپود  8تا  3پودگذاري در گبه به صورتي است كه در هررج از

 رو)نازك( استفاده مي شود.

 ،ذهني وتجريدي است اما قالي داراي نقشه مي باشد وبافنده با اصول و طرح ونقشه گبه

 قواعد خاص،به بافت گبه مي پردازد.

 انـواع گـبه:

 گليم گبه:

در اصطالح محلی ،گمچه ناميده می شود، فرشی است که توسط عشایر وروستایيان استان فارس و کهکيلویه 

روی دارهای افقی )زمينی( از جنس پشم و توسط عشایر قشقایی  وبویراحمد بافته می شود . این گليم گبه ها بر

وایالت عرب در فارس ومنطقه فيروز آباد و سپيدار می بافند . گليم گبه زیر اندازی است که زمينه ان به صورت گليم ، 



اده می شود . طـرحها و نقـشها در ان به صـورت برجستـه می باشد ، وبرخالف گبه از طرحهای منحنی وگردان نيز استف

 وسایل مورد نياز و حتی رنگهای این دستبافت مانند گبه است. )رنگهای تند وشاد.(

 گبه پتویی:

این نوع گبه ،با پرزهای بلند بصورت دورو بافته می شود. استفاده از پود زیاد وهمين طور ظرافت بافت این نوع گبه باعث 

 نداز استفاده می کنند.نرمی آن می شود ، و بنابراین از آن به عنوان روا

 گبه قالی:

ظریفترین نوع گبه ها که دارای پرزهای کوتاهتر وپودی کمتر است واغلب به سفارش افراد بافته می شود . در این نوع 

 گبه تعداد پود در هر رج از سه پود تجاوز نمی کند .

 فصل سوم

 شناخت گبه فارس 

طبق پژوهش انجام شده در مورد شناخت گبه فارس به طور كلي مي توان گفت كه گبه نوعي فرش درشت بافت است 

 باپرزهاي بلند كه حداقل يك سانتي متر طول دارد.

 پود(. 8پود تا3اين دستبافته گاهي بسيار نرم بافته مي شود واين به دليل به كارگيري پود بيشتري در هر رج)از

ي اين دستبافته براي ايالت وعشاير،دليلي است براي اينكه بافندگان تابع قواعد خاصي نباشند وگبه جنبه خودمصرف

 هاي خود را تماما ذهني والهام گرفته ازطبيعت ببافند و همين امر باعث اصالت آن مي شود.

ل استفاده زياد از پود ودرنتيجه نرم ايالت وعشاير فارس از گبه به عنوان زير انداز در وسط چادر وياخيمه استفاده ويا به دلي

 شدن ان به عنوان پتو نيز در مواقع خاص مانند سفراستفاده ميكنند.

 ايالت وعشاير فارس به دليل اينكه همواره درحال كوچند،بر روي دارهاي افقي )زميني(

 به بافت گبه مي پردازند،زيرا اينگونه دارها به راحتي قابل حمل ونقلند.

 ر گبه بلند مي گيرند تا بين رجها به سبب استفاده زياد از پود فاصله ايطول پرزها راد

 ايجاد نشودوبراي پر گوشت بودن وذرتي نبودن از پرز بلند استفاده ميكنند.

 طرحها ونقوش در گبه بافي برگرفته از حاالت روحي بافنده ومضامين طبيعي است وبافنده

وروايتهاي اطراف خود نقوش گبه را مي آفريند و اين طرحها ورنگها از افكار پاك  گبه از ديد خود نسبت به پيرامون وداستانها

 وساده او واز نگرش هنرمند گبه باف به عشق به

 خانواده، آزاد زيستن وطبيعت اطراف او بوجود مي آيد.

ه يكي از صفات در طراحي گبه هاي فارس نقش شير از اهميت بااليي برخوردار است.زيرا اين توجه ازان جهت بوده ك

حضرت علي )ع( )شير خدا( بوده وشير همواره به عنوان سمبل شجاعت وشهامت در بين مردم عشاير وايالت فارس 

بوده است،والبته استفاده ازاين نقش بي ارتباط با فراواني شيردر منطقه دشت ارژن وكامفيروز فارس كه تا اوايل قرن 

نقش شير اززمانهاي قديم مورد عالقه ايرانيان به ويژه مردم فارس بوده گذشته نسل ان باقي بود نيست،وبه طور كل 

 است.

از انجايي كه هر نقش وطرحي كه درگبه هاي فارس ديده مي شود از زندگي روزمره وكوچ نشيني وبافندگان سرچشمه 

نواده وداشتن خانه مي گيرد،نقشها هركدام داراي نماد وسمبلي هستند، مانند چادر كه نماد وسمبل ارزوي تشكيل خا

است،يا نقش شتر نماد و سمبل صبر واستقامت،ونقش سگ نماد وسمبل حسن وفاداري،ونقش كودك وبچه نشان 

 دهنده دوست داشتن خانواده وعشق به زندگي است.

رنگ اميزي گبه هم تحت تاثير زندگي عشايراست ،مانند رنگ مشكي كه نشانه مرگ ومير است ، يا رنگ سفيد 

 ولد ونوشدن ،ورنگ آبي نشانه پاكي وزاللي واسمان است.كهنشانه ت



 به طور كلي عشاير وايالت فارس براي بافت گبه از پشمهاي خودرنگ استفاده مي كردند.

 زيرا گبه نوعي بافته منحصربه فرد بوده وعشاير فقط براي استفاده خودشان مي بافند.

گهاي گياهي وشناسايي رنگدانه هاي مختلف ،وهمين طور ولي با گذشت زمان وجابجايي عشايرودسترسي انها به رن

 ورود گبه ها به خانه هاي شهرنشينان ،گبه ها با رنگهاي متنوع گياهي وطبيعي رنگرزي شده وبافته مي شود.

اين دست بافته كالً خصوصياتي جدا از قالي داردونهايت ازادي وبدون تعلق ووابستگي است،وبنا به نقل قول كارشناس 

وبافته هاي عشايري، پرويز تناولي ))گبه ،عرفان خاموش زن ايراني است .عرفاي ايراني به جدايي زنان ازعرفان  فرشها

وشهود ، اشاره ميكنند غافل ازاينكه به دليل محدوديتهاي اعتقادي وانديشه خاص ايراني ،هيچ گاه امكان حضور زنان در 

بامشاهده فضاي بسته ونفوذناپذير عرفان به دستاويزهايي براي چنين محافلي فراهم نشد.زن ايراني از همان ابتدا 

 رشد وبالندگي روح وروانش متوسل شد كه بافت گبه ،يكي ازنمادهاي ان است((.

 با اينكه گبه وارد بازارهاي جهاني شده ،ولي بافنده هنوزگبه را براي خودش مي بافد، و

 ش ميزند.احساسات وعواطف وداستانهاي روزمره خود رابر گبه نق

 فصل چهارم

 پيشنهاد وجمع بندي:

از انجايي كه گبه ،بخصوص گبه فارس يكي از دستبافته هاي بسيار معروف ومشهور ايران در بازارهاي جهان محسوب 

 مي گردد،عالوه بر شناخت كامل ودقيق اين دستبافته، بايد به مرغوبيت وكيفيت ان نيز توجه بسيار داشت.

 كه فرهنگ غني ايران رادر جهان به نمايش مي گذارد ،پس دراینگبه يكي از وسايلي است 

صورت باید براي توليد گبه هاي اصيل سعي وتالش نمود،از طرحهاي هندسي واصيل گبه واز همان رنگهاي تند وشادي 

 كه قبل از اين در بافته ها ديده مي شد ،استفاده كنند.

نظر اقتصادي نيز داراي اهميت بسيارزیادی است ،پس بايد از راه درست اين دستبافته عالوه بر اينكه جنبه هنري دارد از 

 فرصتهاي شغلي زيادي توسط اين هنر به وجود اورد،ونگذاریم کشورهای

رقيب مانند افغانستان ،چين ،مصر ،پاكستان و... با استفاده از نيروي كار ارزان به توليد مشابه دستبافته هاي ايراني 

 بپردازند، وباعث ركود اقتصادي اين هنر گردند.

 در اين زمان بايد طبق نظر مشتري وبا استفاده از مواد اوليه مرغوب ورنگرزي خامه ها

 بيعي اين دستبافته را با كيفيت وبا تنوع ودر عين حال با حفظ اصالت بهحتي المقدور با رنگهاي ط

 بازارهاي جهان عرضه كرد.


