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مطالعۀ مستندنگارانۀ شیوۀ بافت گلیم 
شیریکی پیچ معاصر سیرجان

چکیده
شیوۀ پیچ بافِی گلیم طی قرون گذشته در ایالت و عشایر 
استان کرمان به ویژه در ایل افشار در منطقۀ سیرجان رایج 
بوده و به  عنوان تزئیِن سفره ها و نمکدان ها  کاربرد داشته 
است. تا این که چند دهه ای است در شیوۀ بافندگِی گلیم 
در این منطقه تحوالتی رخ داده و پیچ بافی در تمام سطح 
گلیم به  کار رفته و با نام »گلیم شــیریکی پیچ« نامَور شده 
است. شیوۀ پیچ بافی بعد  از این که با شیوه ای مستقل پدید 
آمد، با قالیبافی ترکیب شد و گونه ای از گلیم شیریکی پیچ 
با نام »گلیمـ  قالی« شکل گرفت و گونۀ صرفاً پیچ باِف آن 
»گلیم سوزنی« نامیده شد. این سؤاالت مطرح است که چه 
نوع مواد اولیه و ابزار بافتی در »گلیم شیریکی پیچ« استفاده 
می شــود و ویژگی های فنی چله کشی و بافت آن به چه 
صورت است و چه تحوالتی در دهه های اخیر در شیوۀ 

بافِت این نوع گلیم رخ داده است؟ لذا در این مقاله ضمن 
بررســی شیوۀ پیچ بافی در گلیِم منطقۀ سیرجان در استان 
کرمان، تمامــی مراحل بافت گلیم به  صورت تخصصی 
مورد بررســی قرار گرفته است. با توجه به این که برخی 
منابع تنها به اشاراتی کوتاه در زمینۀ فنون و عوامل بافِت 
گلیم شیریکی پیچ بســنده کرده اند، در این مقاله با روش 
تحقیــق توصیفی با اســتفاده از منابع تخصصی فرش و 
مطالعات میدانی به مسائل فنی این نوع گلیم در سیرجان و 
تحوالِت بافندگِی آن در دهه های اخیر پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: سیرجان، گلیم پیچ باف، گلیم سوزنی، 
گلیم شیریکی پیچ، »گلیم  ـ  فرش«، »گلیم  ـ  قالی«

رسول پروان
عضو هیئت علمی گروه فرش، مرکز آموزش عالی فرش راور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
E-mail: rasoul.parvan@gmail.com

9 5 / 6 / 1 تاریخ دریافت مقاله:   5
96/ 4/20 تاریخ پذیرش نهایی: 



دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 31
بهار و تابستان 1396

22

مقدمه
بافندگی گلیم با شــیوه های بافِت گوناگون در مناطق 
فرشبافی ایران رایج است که هر یک از آن ها ویژگی های 
منحصر به فردی دارند. هدف از این پژوهش، مطالعۀ 
مستندنگارانۀ شــیوۀ بافندگی »گلیم شیریکی پیچ« در 
منطقه ســیرجان به  عنوان یکی از صنایع دســتی مهِم 
اســتان کرمان اســت که هم از نظر فرهنگی و هم از 
نظر اقتصادی اهمیت دارد. آنچه در این مقاله توصیف 
شده است، پاســخ به این پرسش هاست: 1- چه نوع 
مواد اولیه و ابزار بافندگی در بافتِن »گلیم شیریکی پیچ« 
کاربرد دارد؟ 2- شیوۀ چله کشی و شیوۀ بافندگِی این 
نوع »گلیِم پیچ باف« در منطقۀ سیرجان چگونه است و 
در دهه های اخیر چه تحوالتی در آن رخ داده اســت؟ 
در واقع ســؤال اول درآمدی بر سؤال دوم است؛ زیرا 
بررسی شیوۀ چله کشی و بافندگی فرش بدون توجه به 
نوع مواد اولیه و ابــزار بافندگی مطلبی جامع نخواهد 
بود. به این دلیل قبل از بررســی شیوه های بافت گلیم 
پیچ باف در شهرستان ســیرجان، نوع مواد اولیه، ابزار 
بافندگی و سپس چگونگی چله کشی بر روی دار افقی 
گلیم شیریکی پیچ مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت 
به شــیوه های متأخر بافندگی این نوع گلیم پیچ باف و 

تحوالِت آن پرداخته شده است.
»گلیــم پیچ بــاف« پس از ورود ایالت و عشــایر 
مهاجر، که مهم تریِن آن ها ایل افشــار است، در اوایل 
دورۀ صفویه در حدود پنج قرن پیش در والیت کرمان 
شکل گرفته است )پروان، 1394؛ 34(. شیو ۀ پیچ بافِی 
گلیم در گذشته برای تزئین سفره ها1 و نمکدان ها2 در 
نقش مایه های کوچکی در مناطق عشــایری باِف استان 
کرمان در مناطق سیرجان، بافت، جیرفت، شهربابک و 
بردســیر به کار رفته است )تناولی، 1370؛ 37 و 55(. 
سپس در دهه های اخیر، این شیوۀ بافندگی به صورت 
دستبافته ای مســتقل تحت عنوان »گلیم شیریکی پیچ« 
در دو نوع »گلیم ســوزنی« و »گلیم  ـ  قالی« در مناطق 

ســیرجان، بافت و ارزوئیه تولید شده و سپس مناطقی 
از توابع جیرفت نیز به تولید آن پرداخته است )پروان، 

1394؛ 32 و 36(.
شــیوۀ بافت »گلیم پیچ بــاف« در مناطق مختلف 
اســتان کرمان به دلیل اشتراکات تاریخی و ایلی بسیار 
نزدیک به هم اســت و اختالفات جزئی در تولیدات 
آن ها دیده می شــود. لیکن پژوهش هــای میدانِی این 
مقاله در شهرســتان ســیرجان متمرکز شده است و با 
توجه به اهمیــِت اســتفاده از واژگان بومی و محلی 
در پژوهش هــای صنایع دســتی، به جــای واژه های 
معیار گلیم بافــی، اصطالحات بومــی بافندگان گلیم 
شــیریکی پیچ در ســیرجان مورد اســتناد قرار گرفته 
و ایــن واژگان با لغت نامه هــا، فرهنگ های عامیانه و 

فرهنگ های تخصصی فرش مطابقت داده شده است.
پیشینۀ پژوهش در زمینۀ گلیم شیریکی پیچ دارای 
غنای کافی نیســت و تنهــا در برخی منابع تخصصی 
فرش اشــاراتی به این موضوع شــده است. در زمینۀ 
ویژگی های فنی گلیم شــیریکی پیچ؛ مواد اولیه، ابزار 
بافندگی، چله کشــی و بافِت آن پژوهشــی مستقل در 
قالب کتاب و مقاله علمی منتشــر نشــده است. البته 
در دانشــگاه ها و دانشــکده های هنــر موضوع گلیم 
شــیریکی پیچ در پروژه های پایانی دورۀ کارشناسی و 
پایان نامه های کارشناسی ارشــد و رساله های دکتری 
مــورد توجه قرار دارد. بر اســاس پایــگاه اطالعاتِی 
»پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران« دو مورد 
پایان نامۀ کارشناسی ارشد یکی در دانشگاه هنر تهران با 
عنوان »بررسی ویژگی های تاریخی، فرهنگی و هنری 
گلیم های سوزنی منطقۀ کرمان و آذربایجان« و دیگری 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد »تهران مرکزی« با عنوان 
»بررسی نقش مایه های گلیم سیرجان« انجام شده است. 
این پایان نامه ها تمرکــز خود را بر روی طرح و نقش 
گذاشــته اند و پایان نامۀ اول اشــاراتی کوتاه به مسائل 

تخصصی بافت گلیم شیریکی پیچ نیز داشته است.
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روش تحقیق
ایــن پژوهش به بررســی شــیوه های بافندگی گلیم 
شیریکی پیچ و تحوالت آن طی چند دهۀ اخیر پرداخته 
اســت و، با توجه به این که نتایج آن برای بافندگان و 
تولیدکنندگان گلیم قابل استفاده است، از نوع کاربردی 
محسوب می شود. روش تحقیِق این پژوهش »توصیفی 
از نوع مستندنگاری« است و گردآوری اطالعات مبتنی 

بر مطالعات میدانی است.
اطالعات و مستنداِت این پژوهش در مورد مسائل 
فنی گلیم پیچ بــاف، مربوط به روســتاهای ملک آباد 
)خواجوشهر امروزی(، دارســتان و مکی آباد از توابع 
شهرستان سیرجان است. این مناطق به دلیل این که از 
کانون های مهم بافندگی گلیم شیریکی پیچ در شهرستان 
سیرجان محسوب می شوند، برای پژوهش های میدانی 
انتخاب شده اند. برای مستندنگارِی هر یک از مراحل 
بافِت گلیم با مراجعه به کارگاه های خانگی با بافندگان 
گلیم شیریکی پیچ مصاحبه هایی به عمل آمد و تصاویر 
مراحل مختلف بافت و ابزار کار بافندگی تهیه شــد. 
برای پرهیــز از خطا در اطالعــات میدانی، عالوه بر 
مصاحبه با بافندگان، مصاحبه هایی با ناظران فنی گلیم 
نیز انجام گرفت. مرجــع اطالعاِت وضعیت بافندگی 
گلیم در دهه های گذشــته، تولیدکننــدگان و تجار با 
سابقۀ شهرســتان بودند و برای بررسی تحوالت اخیر 
در بافندگی گلیم شــیریکی پیچ از ایشــان مصاحبه به 

عمل آمد.
برای غنــای این پژوهش، بخش هایی از اطالعاِت 
میدانی با منابع کتابخانه ای در کنار هم قرار داده شــده 
اســت. در واقع اطالعاتی که از بازدیدها و مصاحبه ها 
به دســت آمده است، با مطالب منابع تخصصی فرش 
مطابقت داده شــده اند و به بهترین و دقیق ترین نتیجه 
ارجاع داده شده است. گاهی برای تأیید مطلب یا قوت 
 دادن به مطالب مقاله، ضمن ارائۀ مســتندات میدانی، 

مطالب منابِع منتشرشده نیز آورده شده است.

مواد اولیه، ابزار بافندگی، شیوۀ چله کشی و بافِت 
»گلیم شیریکی پیچ« سیرجان

الف( مواد اولیه و ابزار بافندگی
ایالت افشــار، بچاقچی و شــول با شــرایط مساعد 
دام پروری در والیت کرمان، در قرون گذشته به والیت 
کرمان به ویژه به مناطق سیرجان و بافت سرازیر شدند 
)پروان، 1394؛ 35 و 38 و 39(. زن عشــایر با وجود 
پشم، که محصول دامدارِی ایل بود، به منظور استفادۀ 
بهینه از سرمایه های ایل و برای رفاه و آسایش خانواده 
با رشــتن پشــم با دوک  ]duk[ و َچرخو  ]čarxu[3 و 
رنگرزی ریس ها ]ris[4 توانست فرش هایی زیبا ببافد 
و خواســته یا ناخواسته نقشی مهم در اعتالی فرهنگ 
و هنر مناطق مزبور بر عهده گیرد و میراثی گران بها از 

خود بر جای گذارد.
5]šat[ گلیم شیریکی پیچ تمام پشمی است و َشت
و پود ]pud[ و ریِس آن از پشــم است. تمامِی ریِس 
»گلیم  ـ  قالی« از پشــم معمولی تهیه می شود؛ اما ریِس 
»گلیم ســوزنی« از جنس ُکرک است. توضیح این که 
کرک به معنای پشــم های ظریف گوسفند است که در 
اصطالح کــرک می نامند و به معنای کرکی که در بین 

موهای بز و شتر می روید نیست.6
شــت و پود و ریس گلیم بافی در منطقۀ سیرجان 
در دوران گذشــته به صورت دســتی رشته می شد و 
تنها فناوری به کاررفتــه در آن دوک و َچرخو بود که 
در اختیــار بافندگان قرار داشــت. در حال حاضر در 
شهرستان  سیرجان کارخانۀ ریسندگی برای تولید مواد 
اولیه گلیم و قالی  وجود نــدارد. تولیدکنندگان گلیم، 
درصــد قابل  توجهی از ریس و َشــت و پود گلیم را 
از کارخانه های ریسندگی مشهد خریداری می کنند و 
بخشی از آن نیز از کارخانه های ریسندگی و رنگرزی 

کاشان و اصفهان تهیه می شود.
رنگرزخانه ها در شهرستان سیرجان معدودند و به 
انگشــتان یک دست هم نمی رســند و درصد کمی از 
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تاِب بیشــتر سبب می شود استقامت کششی نخ، که از 
ویژگی های اصلی چله اســت، باال رود. در بافت گلیم 
شیریکی پیچ، نمرۀ نِخ پود مصرفی در گلیم با َشت برابر 
اســت و در صورتی که پود با تعداد الِی بیشتری در 

گلیم به کار رود، از ظرافت آن کاسته می شود.
 برای دار کردن یا دراز کردِن گلیم،7 اولین ابزاری 
که مورد نیاز است دستگاه گلیم بافی یا همان دار است. 
آنچه از یافته های باستان شناسی برمی آید، ابتدایی ترین 
دارهــای بافندگی همان دارهای افقی بوده اند که برای 
حمل و نقِل آســان در نهایِت ســادگی از چوب تهیه 
می شــده اند. قدیمی ترین نشــانی که از دار افقی دیده 
شــده اســت مربوط به تصویری از این دار بر روی 
کاسه ای مصری متعلق به 4000 سال قبل از میالد است 
)هــال و دیگران، 1377؛ 46(. ایــن نوع دار با قدمتی 
دیرینه در بســیاری از مناطق فرشــبافی، به خصوص 
مناطقــی کــه هنوز مشــغول به زندگی عشــایری و 
کوچ نشینی هســتند، باقی مانده است. دلیل استفاده از 
دار زمینی یا افقی توســط عشایر سهولِت حمل و نقِل 
آن در قشــالق و ییالق و ســهولِت گستردن آن بوده 
اســت. ایالت مختلف در والیت کرمان از جمله ایل 
افشار در سیرجان موجب رواج این نوع دار در مناطق 

ایلیاتی باف شده اند )یاوری، 1389؛ 99 و 100(.
درصد بســیار ناچیــزی از دارهــای گلیم بافی به 
صورت ایستاده یا عمودی هستند. تجربۀ تولیدکنندگان 
گلیم نشــان داده اســت که دارِ گردان فارسی، که در 
بافتن قالی کرمان رایج اســت، برای گلیم بافی مناسب 
نیســت. آنچه از شــواهد برمی آید، گلیم همانند قالی 
اســتقامت الزم در مرحلۀ پایین کشــی را ندارد و در 
حین پایین کشــی دچار عیوبی از جمله کیسی می شود 
که بخشــی از آن مربوط به استقامت نداشتن چله های 
پشمی برخالف چله های پنبه ای است و بخشی دیگر 
نیز ارتباط مستقیم با تک پوده بودن گلیم و پرز نداشتن 
آن دارد که از اســتقامت کششــی گلیم می کاهد. البته 

مــواد اولیۀ گلیم منطقه را تأمین می کنند. ریس در این 
رنگرزخانه ها هــم به  صورت گیاهی و هم به  صورت 
شیمیایی رنگرزی می شــود. در گذشته تولیدکنندگان 
فرش در سیرجان گاهی مبادرت به خرید پشِم محلی 
از دامداران و عشــایر منطقه می کردند و برای مراحل 
رشته  شــدن به کارخانه های ریسندگی می فرستادند و 
ریِس رشته شدۀ رنگ نشده را با همت رنگرزان محلی 
رنگرزی می کردند؛ اما این ســنِت نیک، که حاصل آن 
گلیم های اصیل ســیرجانی بود، در بین تولیدکنندگان 
برچیده شــده و اکثــر تولیدکنندگان بــه خرید خامۀ 
رنگ شده از کارخانه ها بسنده کرده اند. در صورتی که 
پشم ناحیۀ کرمان برای فرشبافی فوق العاده عالی بوده 

و هست )هانگلدین، 1375؛ 24(.
در تولید ریِس »گلیم های سوزنی« به دلیل ظرافتی 
که دارند عمدتاً از پشم های ظریِف وارداتی از نیوزلند، 
اروگوئه و استرالیا از جمله مرینوس استفاده می شود؛ 
اما ریِس »گلیم  ـ  قالی «هایی که نسبت به »گلیم سوزنی« 
ضخیم تر و درشــت بافت تر هستند، با پشم بومی ایران 
تهیه می شــود و در صورتی که همانند گلیم ســوزنی 
ظریف باشند، از پشــم های ظریِف خارجی در آن ها 
استفاده می کنند. در واقع شاخص استفاده از پشم های 
وارداتی ظرافِت گلیم است و در گلیم های ظریف چه 
»گلیم ســوزنی« و چه »گلیم ـ قالی« از پشم خارجی 
اســتفاده می شــود. در بافِت »گلیم ـ قالی«، علی رغم 
این کــه دو نوع بافت یعنی پیچ بافی و قالی بافی کاربرد 
دارد، ریس های قســمت گلیم بافی و قسمت قالیبافی 

همانند هستند و با یک نوع ریس بافته می شوند.
در گلیم سیرجان دو نوع َشِت پشمی وجود دارد: 
1- َشــِت ظریفی که برای دار کردن »گلیم ســوزنی«
و »گلیــم ـ قالی«های ظریف کاربرد دارد. 2- َشــِت 
با ظرافِت کمتر که برای »گلیم  ـ  قالی«های پشــمی و 
نسبتاً ضخیمی که با پشم داخلی بافته می شوند، به کار 
می رود. َشِت پشمی نسبت به ریس تاب بیشتری دارد. 



دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 31

بهار و تابستان 1396

25

گاهی گلیم هایی با اندازه های بزرگ با مراقبت بســیار 
زیاد روی دار عمودی دار می کنند که با نظارت مستقیم 

و مستمر ناظر فنی همراه است.
دســتگاه بافت گلیم شیریکی پیچ هماننِد دار گلیم 
ســاده )دار افقِی فارســِی ثابــت( دارای یک کوجی 
یــا ُگرد ]gord[8 و هاف )پی دم  ]peydam[ یا پَّســافِه 
]passāfe[(9 اســت. در گذشــته دارِ این نوع گلیم در 
منطقه ســیرجان، از چهار میــخ چوبی به طول حدود 
یک متر تشکیل می شــد که به زمین کوبیده می شدند 
و 70 تا 80 ســانتیمتِر آن ها در زمین فرو می رفت. دو 
تیرک چوبی به  عنوان سردار و زیردار در پشت میخ ها 
قرار می گرفــت و چهارچوب دار شــکل می گرفت. 
میخ های چوبی و تیرک ها تمامی فشار چله ها را تحمل 
می کردند و در صورتی که در حین بافت چله ها شــل 
می شــد با دیلمی ســردار یا زیردار را به عقب اهرم 
می کردند و سنگی در بین سردار و میخ ها قرار می دادند 
تا چله ها به میزان الزم ســفت شــود. در حال حاضر 
چهارچــوب این دار، فلزی )آهنی( و شــامل تیرهای 
راســت رو و چپ رو،10 سردار و زیردار است. هر یک 
از دو ســِر سردار و زیردار به درون یک سِر راست رو 
و چپ رو فرو می روند و به یکدیگر متصل می شــوند 

و چهارچوب دســتگاه گلیم را می سازند. در دو طرف 
ســردار دو پیچ تعبیه شده است که برای تنظیم کشش 

چله ها مورد استفاده قرار می گیرد )تصویر 1(.
بعد از دارِ گلیم شــیریکی پیچ، ابــزار بافندگی از 
ملزومات اصلی کار اســت. از ابزار بافندگی این نوع 
گلیم شانه )کلوزار( برای پودکوبی و قرار دادن پیچ های 
گلیم در جای خود است. شانه ای که در بین گلیم بافان 
منطقۀ سیرجان رایج است دسته ای سنگین و برآمده و 
چوبین دارد که حدود 15 تا 20 تیغه آهنی بر ســر آن 
نصب شــده است. دیگری چاقوی گلیم بافی است که 
برای بافِت »گلیم  ـ  قالی« کاربرد دارد و به  وســیلۀ آن 
ســِر لویرها ]levir[11 را در هنــگام قالی بافی می بُرند. 
در »گلیم ســوزنی« چاقوی قالیبافــی کاربردی ندارد 
و بــرای بریدن ریس ها از قیچی اســتفاده می کنند. از 
ابزار قدیمی و ســنتی گلیم بافی شاخ بز کوهی است 
که برای پیش کشــیدن پِی َدم یا پَّســافِه از آن استفاده 
می کنند. در خصوص ابزار بافندگی گلیم شیریکی پیچ 
این نکته حائز اهمیت است که فناوری های جدید تأثیر 
چشمگیری در ســاختن و کاربری این ابزار نداشته و 
در طی سده ها در ابزار ساده و ابتدایِی گلیم بافی تغییر 

چندانی رخ نداده است )تصویر 2(.

تصویر 1. دار گلیم بافی افقی از جنس آهن. پیِچ تعبیه شده روی دار برای تنظیم چله ها کاربرد دارد و در دو طرف سردار 
تعبیه شده است. )تصویر از روستای دارستان در 25 کیلومتری جنوب شهرستان سیرجان. منبع: نگارنده(

تصویر 2. سمت راست: شانۀ گلیم بافی و قا لیبافی. وسط: چاقوی قالیبافی که در بافتن قسمت های قالیبافی در گلیم شیریکی پیچ کاربرد دارد. سمت چپ: قیچی برای 
بریدن خامه و برش دادن قسمت های قالیبافی در روی گلیم. )تصاویر از محلۀ مکی آباد واقع در شهر سیرجان. منبع: نگارنده(
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بسته می شــود. برای این که گرد بتواند فاصلۀ الزم در 
بین شــت های زیر و رو را به  وجود آورد، دو پاره آجر 
یا تختۀ صاف در زیر آن بین گرد و راســت روها قرار 
می دهنــد و گرد بر روی آن می نشــیند. نخ گردگیری 
از جنس شــت لیکن چهارالست و بافنده آن را به نِخ 
تعبیه شــده بر روی گرد گره می زنــد و ضمن این که 
طــول آن را به صورت توده ای از شــت به اندازۀ کل 
عملیات گردگیری در دسِت راست خود نگه می دارد، 
در مرحلۀ اول نِخ گردگیری را از زیر نخ تعبیه شده بر 
روی ُگرد به  صورت حلقه روی انگشت شصِت دسِت 
چپ می اندازد و تودۀ نخ را به سمت خود نگه می دارد 
)تصویر 3 مرحلــۀ 1(. در مرحلۀ دوم برای این که نخ 
گردگیــری از زیر اولین چله عبور داده شــود، بافنده 
چلۀ مزبور را باال نگه مــی دارد )تصویر 3 مرحلۀ 2(. 
در مرحلۀ بعدی تــودۀ نِخ گردگیری را از زیِر گرد به 
پشــت چله ای که در مرحله قبل باال گرفته بود می برد 
و از روی گرد باال می آورد و از حلقه ای که در مرحلۀ 
1 ایجــاد کرده بود عبور می دهد )تصویر 3 مرحلۀ 3(. 
با کمی کشــیدِن نِخ گردگیری، َشت یا همان چله در 
حالت کشــِش مختصری قرار می گیرد؛ به طوری که 
میزان کشش شــت های زیرین در تمام عرض کار و 
فاصله این شت ها تا گرد یکسان می شود و این کار به 
صورت یک شــت در میان )یک شت زیر و یک شت 
رو( تا پایان گردگیری تکمیل می شود )تصویر 3 مرحلۀ 
4(. بافنــده در حین گردگیری چوب باریکی زیر گرد 
می گذارد )در گذشته تیراش ]tirāč[15 گذاشته می شد( 
تا نِخ گردگیری را روی آن با کشــش یکســان سفت 
نماید و پس از هر بیست الی سی سانتیمتر گردگرفتن، 
این چوب از زیر گرد بیرون کشــیده می شود و کشش 
یکســانی برای شت هایی که در زیر گرد بسته شده اند 
ایجاد می کند و شت ها نیز به گرد محکم نمی شوند تا 
در زمان جابه جایی گرد برای بازکردن دهنۀ کار یعنی 

فاصلۀ گرد از محل بافت مشکلی ایجاد نشود.

 ب( شیوۀ چله کشی و بافت
tuni- ]اولین مرحله برای درازکردِن گلیــم »تونیَدِن« 
dan[12 کار است. تونیَدن گلیم شیریکی پیچ توسط سه
نفر انجام می شود که دو تاِی آن ها پُشِت کار را می گیرند 
و یک نفر تونیدن را انجام می دهد. کالف های پشــمِی 
چله را قبل از شــروع کار به ُگروک ]goruk[ 13 تبدیل 
می کنند و قطر ُگروِک َشت را تا حدی می رسانند که از 
زیِر سردار و زیردار عبور کند. دار چهار پایه دارد که در 
زیر راســت رو و چپ رو قرار دارند و دار را در فاصلۀ 
حدود 10 سانتیمتری از سطح زمین نگه می دارند. در 
ابتدای چله کشــی، عرض کار را به اندازه ای می گیرند 
که از راســت رو و چپ رو حدود 10 سانتیمتر فاصله 
داشته باشــد که »کناره پیچ« ]kenāre pič[14 به راحتی 
پیچیده شــود. با انجام عملیات تونیدن، َشت ها سردار 
و زیــردار را دور می زنند و یک زیگزاگ یا ضربدر در 
وسط دار به وجود می آید. چله کشان، که اصوالً همان 
بافندگان هستند، پشــِت کار را می گیرند یعنی فاصلۀ 
بین شت ها و میزان کشش آن ها را با مهارتی که در این 

کار دارند تنظیم می کنند. 
گلیــم شــیریکی پیچ همانند قالی رجشــمارهای 
متعــددی ندارد و فاصلۀ بین شــت ها در واریز کردن 
آن هــا برای »گلیم ســوزنی« و »گلیــم  ـ  قالی« از دو 
صورت خارج نیســت: 1- »گلیم سوزنی« و »گلیم ـ 
قالِی« ظریف که در هر 10 ســانتیمتر حدود 62 َشت 
واریز می شــود. 2- »گلیم  ـ  قالِی« پشمِی نسبتاً ضخیم 

که در هر 10 سانتیمتر حدود 52 َشت واریز می شود.
بعد از اتمام عملیات تونیَدِن گلیم و واریز چله ها، 
نوبِت بســتن ُگرد یا »ُگرد گرفتن« می رســد. گرد در 
گذشته از جنس چوب بوده است؛ اما در طی زمان به 
لوله ای فلزی تبدیل شده است که در دو انتهاِی آن دو 
شیار به منظور بستن یک نخ چندال در طوِل آن وجود 
دارد. این نخ برای بســتن نخ گردگیری و ثابت  کردن 
جایگاه شــت ها در طوِل گرد در شیارهای دو سِر آن 
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در مرحلۀ بعدی باید شــت ها به گونه ای در دهنۀ 
کار قرار بگیرند که بافنده بتواند ریس ها را به صورت 
پیچ به دور آن ها ببافد. به این منظور پس از گردگیری 
باید دهنۀ کار باز شود و زیگزاِگ ایجادشده در شت ها 
که در وسط دار قرار گرفته است، به قبل از ُگرد یعنی 
به ابتدای بافت انتقال یابد. بافنده هاف را بین شت ها، 
مابین زیگزاگ و ســردار قرار می دهد و با آن زیگزاگ 
ایجادشده را تا زیِر گرد می آورد. سپس با فشار دست 
به ســطح شــت ها در دهنۀ کار، زیگزاگ را به قبل از 
گرد می رســاند و چلۀ چندالِی تابیده شده ای را مابین 
زیگزاگ و گرد از بین چله ها عبور می دهد. ســپس با 
ضربات نرم دفتین یا همان شــانه، زیگزاگ با دقت به 
ابتدای بافت - چســبیده به زیــردار - انتقال می یابد. 
َدَهنــۀ کار باید از »ِی َوَجــب و چهار ناخون« )حدود 
سی سانتیمتر( بیشتر نباشد تا کار شل نشود. زماِن الزم 
برای دراز کردِن یک گلیم ذرع و نیم، از تونیدن کار تا 
باز کردن دهنۀ کار و آماده  شــدن برای بافت حدود 8 

ساعت طول می کشد.
اکنون بافنــده می تواند عملیات بافت را آغاز کند. 
پــس از مرحلۀ باز کردن دهنۀ کار، مرحلۀ زدن ِشــلِه 
 ]šele[ است که منظور کرباس بافی ابتدای بافت است. 
ِشلِه کوبی با پس و پیش کردن پَّسافِه و کوبیدن چندین 
پودِ نســبتاً ضخیم بر روی هم بافته می شــود. بسته به 
اندازۀ گلیم، بین 5 تا 8 سانتیمتر به این کار اختصاص 
می یابد کــه در ابتدا و انتهای گلیــم برای جلوگیری 

از بازشدِن پیچ ها بافته می شــود. بعد از این که حدود 
30 ســانتیمتر از ابتدای گلیم بافته شد، الواری در زیر 
قسمت بافته شــدۀ گلیم قرار داده می شود تا بافنده بر 
روی آن بنشیند و کار بافت را انجام دهد. آجرهایی در 
زیر تخته قرار می گیرد تا تخته در زیر گلیم بچســبد و 
وزن بافنــده را تحمل کند و به این ترتیب از پارگی و 
عارض شدن عیب بر گلیم جلوگیری شود. زماِن الزم 
برای بافتِن یک گلیم ذرع و نیم، اگر عملیات بافت به 
صورت مداوم انجام شــود، حدود یک ماه است و با 

بافتِن پاره وقت دو ماه طول می کشد.
شیوۀ »پیچ بافی« در گذشته برای تزئیِن سفره ها در 
بخش های کوچکی از سطح بافت کاربرد داشت. پرویز 
تناولی ســاختار بافِت سفره های افشاری را ترکیبی از 
انواع بافت گلیم از جمله گلیِم ساده، چاک دار، دوقالبه 
و پیچ بافی نوشــته است. وی شــیوۀ »پیچ بافی« را در 
نمکدان های افشــاری و دیگر عشــایر کرمان در کنار 
انواع بافت های تختی که در آن ها به کار رفته مشاهده 

کرده است )تناولی، 1370؛ 37 و 55(.
شیوۀ پیچ بافی در گلیم شیریکی پیچ از نوع »پیچ باف 
مرکب« است. در این شــیوه، برخالف پیچ باف ساده 
که پودکشــی ندارد، پس از هر رِج پیچ بافی یک رشته 
پود ضخیم یا روپود ]rupud[ کشــیده می شود )هال و 
دیگران، 1377؛ 55(. به عقیدۀ برخی مطلعین این نوع 
tah-[  یا تَه پود ]xordku ]گلیم در گذشته پود ُخردُکو  
pud[16 نیز داشــته است که به مرور زمان حذف شده

 تصویر 3. چهار مرحلۀ  ُگردگیری گلیم شیریکی پیچ. )تصاویر از محلۀ مکی آباد واقع در شهر سیرجان. منبع: نگارنده(
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است. نقش پود در گلیم شیریکی پیچ همچون قالی نگه  
داشــتن تارها در کنار یکدیگر است )چابکی، 1381؛ 
144(. پود در گلیم شیریکی پیچ در پشت پیچ ها پنهان 
اســت و نقش اتصاِل عرضی چله ها را بر عهده دارد. 
پس از اتمام هر رج، پود با شــانه کوبیده می شود و در 
زیر پیچ ها و لِویرهای قســمت قالی بری پنهان می شود 
و پیچ ها را در جای خود محکم می کند. تفاوت »گلیم 
 ـ  قالی« و »گلیم سوزنی« از نظر پوددهی در این است 
که در »گلیم  ـ  قالی« قســمت های قالی بافی، عالوه بر 
پــود کلفت، پود ته پــود یا نازک نیز نیــاز دارد. گلیم 
شیریکی پیچ با توجه به این که پیچ باف است و پود نیز 
بر روی هر رج کوبیده می شود، نسبت به گلیم معمولی 

کمی ضخیم تر است )یاوری، 1389؛ 54(.
پیچ بافی در شــیوۀ بافِت گلیم شیریکی پیچ عالوه 
بر این که باعث اســتحکام این نوع گلیم می شود، در 
نقش پــردازی نیز قابلیت هایی همانند قالی برای بافنده 
ایجاد می کند و برخالف گلیم های ساده، پود عامل به  
وجود آوردن نقش نیست و این ریس های گلیم هستند 
که با پیچش خود دور شــت ها بــا رنگ های مختلف 
نقش را به  وجود می آورند. آلستر هال معتقد است که 
»پیچ بافی بافنده را قادر می ســازد تا بافت هایی جالب 
و نقش هایــی ابداعی را که در گلیم هــای دیگر دیده 
نمی شــود ببافد« )هال و دیگران، 1377؛ 54(. در واقع 
هر پیچ به مثابۀ یک خانۀ نقشه گلیم است و مانند قالی 

می توان نقشه های پیچیده را روی آن اجرا کرد.
در شهرستان ســیرجان دو نوع گلیم شیریکی پیچ 
مشاهده می شود. یکی به »گلیِم سوزنی« معروف است 
و به  طور کامل از شــیوه بافِت سوماک تبعیت می کند 
و دیگری تلفیقی از شــیوۀ بافت سوماک و بافت قالی 
اســت که به »گلیم  ـ  فرش« یا »گلیم  ـ  قالی« شــهرت 

دارد.
در واقع »گلیِم ســوزنی« نامی مصطلح اســت و 
روی گلیم شــیریکی پیچ هیچ گونه سوزن دوزی انجام 

نمی شود. آلســتر هال هم در کتاب خود نوشته است 
کــه گلیم های پیچ باف را به اشــتباه » ســوزن دوزی« 
می نامند )هال و دیگران، 1377؛ 55(. در واقع ریشــۀ 
واژۀ ســوزنی برای گلیم پیچ بــاف در هاله ای از ابهام 
قرار دارد و پژوهش های میدانــِی این مقاله نیز موفق 
به ریشه یابی واژۀ سوزنی برای گلیم شیریکی پیچ نشد 
و پژوهش های کتابخانه ای نیز نتیجۀ مشــخصی برای 
آن نداشــت. لذا تنها می تــوان فرضیاتی در این زمینه 
مطرح کرد. می توان احتمال داد عامل نام گذاری »گلیم 
سوزنی« در سیرجان در ارتباط با اصطالح »گلیم های 
ســوزنِی« شــمال غربی ایران باشــد. احتماالً به دلیل 
ارتباط تاریخی و فرهنگی و شباهت هایی که بین ِورنی 
و گلیم شیریکی پیچ اســت، منجر به نام گذاری نوعی 
از گلیم شیریکی پیچ تحت عنوان »گلیم سوزنی« شده 
اســت. همچنین این فرضیه را نیز می توان طرح کرد 
که این نام گذاری می تواند از ســوی تولیدکنندگان و 
بافندگان گلیم برای مشخص کردن تفاوِت گلیم سادۀ 
شــیریکی پیچ با گونۀ »گلیم  ـ  قالی« مورد استفاده قرار 

گرفته باشد.
ترکیب پیچ بافی با قالیبافی تحولی اســت که گلیم 
پیچ باف ســیرجان طی دهه های گذشــته از نظر شیوۀ 
بافت تجربه کرده است. شیوۀ »گلیم  ـ  فرش« یا »گلیم 
 ـ  قالی« با روش »نیم لول« بافته می شود.17 در این شیوه 
برخی از حاشیه ها و گل ها همانند قالی با گره فارسی 
در روی گلیم بافته و ســپس پرداخت می شــود که به 
قسمت های قالیبافی »قالی بری« می گویند.  پرویز تناولی 
ترکیب بافت تخت با بافت پرزدار را در نمونه هایی از 
نمکدان های افشاری و دیگر عشایر کرمان که متعلق به 
اواســط قرن 14ق/20م به بعد بوده اند مشاهده کرده و 
ترکیب بافت های تخــت مثل گلیم بافی، پیچ بافی و ... 
را با بافت پرزدار نوشته اســت )تناولی، 1370: 55(. 
همچنیــن پژوهش های میدانی نشــان می دهد که در 
دهه های گذشــته بافتن قالی در بخش هایی از سفره ها 
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و بقچه های گلیمی که به شیوۀ پیچ بافی بوده اند کاربرد 
داشــته است. لیکن عمِر شیوۀ »گلیم  ـ  قالی« تحت نام 
شیریکی پیچ در ســیرجان بین ده تا پانزده سال بیشتر 
نیســت. در واقع در یک و نیم دهۀ گذشته، با ترکیب 
شیوۀ گلیم بافی و قالیبافی، دستبافته ای متفاوت عرضه 
شــد که در بازار داخلی و خارجی فرش ایران جایگاه 

ویژه ای دارد.
باید توجه داشــت که ســهم غالــب در »گلیم  ـ 
 قالی« ســطِح پیچ بافی است و همواره سطح محدودی 
از گلیم بــه قالیبافی یا قالی بری اختصاص می یابد. در 
طی سالیان گذشــته بافندگان و تولیدکنندگان »گلیم  ـ 
 قالی« ســطح قالی بری را از گل هایی به صورت مجزا 
شــروع کردند و طبق تجربه به این نتیجه رسیدند که 
برای جلوگیری از افشــان شدن و بدنما شدن پرز های 
این گل ها در عملیات تکمیلِی شــور بهتر است که به 
جای گل های تک سطِح وسیع تری را قالی بری کنند که 
انســجام پرزها را به دنبال داشته باشد. به این جهت، 
ابتدا در برخی طرح ها حاشــیۀ بــزرگ برای قالی بری 
انتخاب شــد و در طی زمان در طرحی مانند قاب قابی 
در متن گلیــم درون قاب ها را قالی بری کردند که این 
شیوه قالی بری هم اکنون به ساده بافی دور قاب ها انتقال 

یافته است )تصویر 4(.
 در بافتِن گلیم شیریکی پیچ دو نوع پیچ بافی وجود 
دارد: 1- شــیوه ای که چند پیــِچ متوالی به یک رنگ 
بافته می شــود که در اصطالح به »گره متن« شــهرت 
دارد. 2- پیچ هایی که در ایجادِ نقطه چین دورِ نقش ها 
یا خطوط عمودی کاربرد دارد که در اصطالح به آن ها 

»گره آبدوزی« گفته می شود.
در پیچیدن »گره متن«، کــه چند پیچ در کنار هم 
هستند، ابتدا ریس در دست راست بافنده18 قرار می گیرد 
و سپس در سمت چِپ اولین شِت مورد نظر قرار داده 
می شود. ســپس از روی »دو جفت شت« به زیر گلیم 
هدایت می شود و از بین دو جفت شِت مزبور به روی 
شت ها برمی گردد و برای پیچیدِن جفت شت بعدی به 
همین ترتیب ادامه داده می شود. هدایت شت ها توسط 
دســت چپ بافنده که تا نیمــه در بین آن ها فرو برده 
شده است انجام می شــود. پس از پیچیدن ریس، سِر 
اضافِی آن برای محکم شــدن پیچ و جلوگیری از باز 
شدن آن از البه الی شــت ها به پشت گلیم هدایت و 
پس از کوبیدن پود در جای خود محکم می شــود. سِر 
ریس های اضافی در پشت گلیم در مراحل تکمیلی با 

شعلۀ آتش کِز داده می شوند )تصویر 5(.

تصویر 4. سمت راست: »گلیم  ـ  قالی« که حاشیۀ بزرگ و دور قاب های متن به  صورت »قالی بری« بافته و روگیری شده است. سمت چپ: 
گلیم سوزنی که تمام سطح گلیم به  صورت پیچ باف بافته شده است. )تصاویر از روستای دارستان در 25 کیلومتری جنوب شهرستان سیرجان. 

منبع: نگارنده(
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در پیچیــدن »گــره  آبــدوزی«، که بــرای ایجاد 
نقطه چین های دور نقوش و خطوط عمودی در نقشۀ 
گلیم به کار می رود، ابتدا ریس در بین یک جفت شِت 
زیر و رو قرار داده می شــود و ســپس دو بار به دور 
شــِت زیر و رو پیچیده می شود و برای این که خطوط 
و دورگیری نقوش در ســطح گلیم بهتر نمایان شوند، 
بافنده دو پیچ را روی هم فشــرده می کند تا یکنواخت 
به نظر آیند. برای این که گره در جای خود قرار گیرد، 
دو سِر پیچ که به پشت گلیم هدایت شده است، توسط 
بافنده به پایین و پشت گلیم کشیده و با قرار گرفتن و 

کوبیدن پود بر روی آن محکم می شود.
به دلیــل این که خامۀ گلیــم در پیچ های آبدوزی 
دو بــار روی هم پیچیده می شــود، ســطح بافت در 
قســمت هایی که با گره های آبدوزی بافته شده است 
جلوتر از ســطحی که با گره های متن بافته شده است 
قرار می گیرد. به این سبب با گره های آبدوزی متعددی 
که در حاشیه بافته می شود، به مرور در طی بافتِن گلیم 
قسمت های ساده بافی، که با گره های متن بافته شده اند، 
گاهی تا چهار رج از قسمت حاشیه عقب می افتند. در 
این جا بافنده برای جبــران این عقب ماندگی چند رج 
گــره متن را به صورت تکراری روی این قســمت ها 

تصویر 5. گره متن. سمت راست: نمای گره های پیچ باف که با برش چله ها تصور شده است و از سمت زیردار به آن نگاه شده است. 
سمت چپ: نمای چله ها که خامه به دور آن پیچیده شده است و بیننده از کنار زیردار به آن نگاه می کند. )منبع: نگارنده(

تصویر 6. گره آبدوزی. سمت راست: نمای گره پیچ باف که با برش چله ها تصویر شده است و از سمت زیردار به آن نگاه شده است. 
سمت چپ: نمای چله ها که خامه به دور آن پیچیده شده است و بیننده از کنار زیردار به آن نگاه می کند. )منبع: نگارنده(
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می بافد تا سطح بافت یکسان شود )تصویر 6(.
معموالً وقتی بافنده یک ریس رنگی را برمی دارد، 
ســعی می کند طول ریــس را به انــدازه ای بگیرد که 
پیچ های نزدیک به هــم را با آن ببافد. به این صورت 
که بافنده وقتی گره متن یا گره آبدوزی را بافت، ریس 
را با قیچی نمی بَُرد و با رد کردِن آن از زیر شــت های 
گلیم به گره یا گره های بعدِی همرنگ می رساند و در 
صورتی که گره های بعدی با فاصلۀ خیلی زیادی قرار 
نداشته باشــند و باعث هدر رفتن خامه نشوند، ادامه 
می دهد. این شیوه با پیوسته  کردن پیچ ها در استحکام 
گلیم تأثیر بسزایی دارد. به این ترتیب ریس های زائدی 
که در پشــت گلیم رها می شود و ریس هایی که از زیِر 
شت های گلیم برای ســرعت بخشیدن به بافت عبور 
داده می شــوند، باعث می شــود که گلیم شیریکی پیچ 

گلیمی یک رویه از کار درآید.
عملکــرد ُگرد و پِی َدم در دارهای زمینِی فارســی 
برای عملیات بافندگی بســیار با اهمیت است. چوب 
ُگــرد و چوب پِــی َدم وظیفه دارند که شــت ها را در 
وضعیت مناسبی برای عملیات بافت و پودکوبی قرار 
دهند. برای شروع بافت پی دم به عقب هدایت می شود. 
عقب بردن پــی دم برای بافت به این دلیل اســت که 
َشت های زیر و رو در فضای بین گرد و دمِ کار به هم 
نزدیک شــوند و گرفتن یک جفت از آن ها به سادگی 
انجام شــود. برای عملیات پودکوبی پِی َدم به نزدیک 
و زیِر ُگرد کشــیده می شود و عملیات پودکوبی انجام 
می گیرد. معموالً قطر چوب ُگرد بیشــتر از قطر چوب 

پی دم است.
کنارۀ یکنواخت و مســتقیِم به دور از اعوجاج در 
زیبایی گلیم تأثیر بسزایی دارد. به  طور معمول بافندگان 
گلیم با یک تســمۀ پارچه ای، که به قسمت بافته شدۀ 
گلیم دوخته می شــود، دو طرف گلیم را به راست رو 
و چپ رو می بندند تا عــرض گلیم را در اندازۀ دقیق 
خــود نگه دارند. در حین بافت مهار کردن کنارۀ گلیم 

برای جلوگیری از »تو رفتن« یا »بیرون آمدن« از عرض 
گلیم از مهارت های مهم بافنده در مدیریت  کردن بافت 

است.
معموالً کناره پیچ در گلیم شیریکی پیچ روی دار و 
هنگامِ بافت به  صورت متصل پیچیده می شود و ریِس 
پیچیده شده در آن از ریس های گلیم است که نسبت به 
اندازه گلیم به دورِ یک، دو یا چند رشــته َشِت بیرونی 
در دو طرف گلیم پیچیده می شــود. کناره پیچ در گلیم 
شــیریکی پیچ به شــیوه های گوناگونی اجرا می شود. 
گاهــی در حین تونیَدِن گلیــم، قبل از گردگیری چند 
رشته نِخ َشِت به هم تابیده شده )تعداد الی آن بستگی 
به انــدازۀ گلیم دارد( در دو طرِف طولِی َشــت ها به 
زیردار و ســردار می بندنــد و کناره پیچ را بر روی آن 
به  صورت متصل به کنارۀ گلیم می بافند که به  صورت 
برجســته در کناره های طولی گلیم دیده می شــود و 
بافتِن آن نیز راحت تر اســت. در شــیوۀ دوم بافنده از 
َشــت های بافت استفاده می کند و شــیرازه را دورِ دو 
یا چهار َشــِت انتهایِی دو طرف عرِض گلیم می بافد و 
کناره پیِچ ظریفی را برای گلیم که هم ســطح بقیۀ بافت 
دیده می شود به  وجود می آورد. معموالً رنِگ کناره پیچ 

همرنگ متن گلیم در نظر گرفته می شود.
گلیــم شــیریکی پیچ در اندازه هــای متعددی از 
کوچک ترین اندازه 10×10 سانتیمتر شروع می شود و 
به بزرگ ترین اندازه ها حتــی بزرگ تر از 6×4 متر نیز 

می رسد. اندازه های رایج عبارت اند از:
1- دســتگیرۀ آشــپزی در اندازه هــای 10×10 و
15×15 ســانتیمتر و زیرتلفنی در اندازه های 20×20، 

25×25، 30×30، 40×40 و 50×50 سانتیمتر.
2- جای دستمال کاغذی، کیف دستی و کیف پول

)تصویر 7(.
 ،30×120  ،30×90 اندازه هــای  در  َخــَرک   -3
150×30 و 180×30 ســانتیمتر که برای تزئین سطوح 
با عرِض کم مانند میزهای پذیرایی مبلمان و ســطوح 
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کابینت آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرد.
4- سفره و بقچه در اندازه  های 90×90، 110×100، 
120×120، 150×150 و 175×175 کــه این اندازه ها 
تقریباً منســوخ شــده و بافِت آن ها به نــدرت در بین 

بافندگان رایج است.
5- کناره در عرض 75 سانتیمتر و طول 2، 2/5، 3

و 3/5 متر و همچنین کناره در عرض 80 ســانتیمتر و 
طول 2 تا 6 متر.

6- اندازه های رایج از پادری تا گلیِم بزرگ نیز به
ترتیب 90×60، 110×70 و 120×80 سانتیمتر، 1/5×1، 
 ،1/40×2/20  ،1/30×2/20  ،1/5×2  ،1/20×1/80
 ،2×3  ،2×2/5  ،2×2  ،1/70×2/5  ،1/70×2/40

3/5×2/5، 4×3، 5×3، 6×4 و 8×6 متر.

در بیــن اندازه هــای رایج در گلیم شــیریکی پیچ 
اندازه های 2×1/5 و 2/40×1/70 و 3×2 متر بیشــترین 
فــروش را در بازار دارند و توجه مشــتریان داخلی و 
خارجی این نوع گلیم را به خــود جلب کرده اند؛ اما 
بیشــترین میزان تولید با این مطلب هم خوانی ندارد و 
مربــوط به اندازه های پــادری 90×60 و »ذرع و نیم« 
اســت. از دالیل اســتقبال بافندگان به تولید گلیم در 
اندازه های کوچک این اســت که فضای ســاختماِن 

زندگی بافندگان محدود شده و دارهای در ابعاد پایین تر 
برای فضای منازل آن ها مناســب تر است. دومین دلیل 
در این زمینه احتیاج نداشــتن به همکاری چند بافنده 
در بافتــن گلیم های با ابعاد کوچک اســت و بافنده با 
استقالل کامل به تنهایی در هر زمانی بدون محدودیت 
به بافت می پردازد و عالوه بر استقالِل کاری، گلیم را 
در مدت زمان کوتاه تری به اتمام می رســاند. نتیجۀ این 
رویکرد تطابق نداشــتن تولیدات با تقاضای مشتریان 
اســت که از معضــالت تولید گلیم شــیریکی پیچ به 

صورت خویش فرمایی است. 
تزئیناتــی که در حین بافت و گاهی پس از بُریدِن 
گلیم19 به آن افزوده می شود، بستگی به سلیقۀ بافنده و 
پسند بازار فروش آن دارد. یکی از این تزئینات ُگُلمپَک 
 ]golompak[ اســت که در طول گلیم گاهی در حین 
بافت و گاهی پس از بُریدِن گلیم به آن بافته یا دوخته 
می شود. اخیراً این نوع تزئین کمتر مورد پسند بافندگان 
واقع شده اســت و اغلب بافندگاِن مسن تر این تزئین 
را در گلیم می بافند. ریشــه ها نیز پس از بریدن گلیم 
تزئین می شود. گاهی بافندگان ریشه ها را در دسته های 
چندتایی با یک رشــته خامۀ رنگی می پیچند و انتهای 
آن را همانند ُگُلمپَــک آزاد می گذارند و گره می زنند. 
گاهی ریشــه ها برای تزئین به  صورت گیس باف بافته 
می شوند. گاهی ِشــلِۀ ابتدا و انتهای بافت باز می شود 
و گرهی تزئینی برای جلوگیری از باز شــدن سر و ته 
گلیم به نام »دو گره« به ریشه ها زده می شود. همچنین 
از تزئینات ابتدا و انتهای گلیم، گره ملیله ای اســت که 
در بین ِشــلِه کوبی یا کرباس بافــِی ابتدا و انتهای گلیم 

اجرا می شود.

نتیجه گیری
گلیم شــیریکی پیچ دستبافته ای پشم در پشم است که 
ریشــه در خودکفایی و ارزش آفرینی عشایر دارد. در 
گذشــته مواد اولیۀ فرشبافی به  صورت دست ریس از 

تصویر 7. گلیم شیریکی پیچ به  صورت کیف. )تصویر از شرکت تعاونی فرش 
دستباف روستایی شهرستان سیرجان. منبع: نگارنده(

01
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پشم محلی تهیه می شد؛ اما با صنعتی  شدِن ریسندگی، 
پشــم در کارخانه های ریسندگی ریســیده می شود. 
نبودن زیرساخت های صنعتِی الزم در زمینۀ ریسندگی 
و رنگرزی در شهرســتان سیرجان، که مهم ترین مرکز 
تولید این دســتبافت در اســتان کرمان است، فرصت 
استفاده از پشم بومی در گلیم شیریکی پیچ را تضعیف 

کرده است.
در مورد ابزارِ کار، دار بافندگی و شــیوۀ چله کشِی 
گلیم شــیریکی پیچ می توان گفت که نسبت به گذشته 
تحولی اساســی  در آن هــا به وجود نیامــده و همان 
فناوری های بومی و ســنتی ایالت و عشایر برای این 
هنر به ارث رســیده است و چله دوانی و واریز چله ها 
همانند گذشــته روی دار به  صــورت همزمان انجام 
می گیــرد. تنها تحوالتی اندک در جنس دار رخ داده و 

در طی زمان از چوبی به فلزی تبدیل شده است.
شیوۀ بافندگی »گلیم پیچ باف« در منطقۀ سیرجان در 
دهه های اخیر تحوالتی را تجربه کرده اســت. در واقع 
این شیوه  در گذشته برای تزئیِن سفره ها، نمکدان ها و 
بقچه های گلیمی کاربرد داشته است. لیکن در دهه های 
اخیر گلیم هایی تماماً »پیچ باف« با نام گلیم شیریکی پیچ 
)از نوع »گلیم ســوزنی«( تولید شده است و در وهلۀ 
بعد در حدود پانزده سال پیش با ترکیب شیوۀ پیچ بافی 
و قالیبافی شیوۀ »گلیم  ـ  قالی« در این منطقه رایج شده 
اســت. »گلیم  ـ  قالی«هایی که اخیراً بافته می شوند در 
قالبی متفــاوت و در اندازه های مختلف با کاربرد های 

گوناگون عرضه می شوند.

پی نوشت ها
1- پرویز تناولی در کتاب نان و نمک در مورد »ســفره« نوشــته
اســت: »سفره بر دو نوع است: یکی سفرۀ  آردی و دیگری سفرۀ  
غذاخوری. سفرۀ آردی، که به آن سفرۀ نان هم می گویند، سفره ای 
اســت نســبتاً کوچک و چهارگوش به ابعاد تقریبی یک متر در 
یک متر. این ســفره را هنگام درست  کردن خمیِر نان زیر سینی 
خمیــر پهن می کننــد تا از ریخت و پــاش آرد و خمیر بر روی 
زمین جلوگیری شود. سفرۀ آردی مصرف دیگری هم دارد و آن 

نگهداری از نان اســت. ... به همین علت ... به سفرۀ آردی سفرۀ 
نان هم می گویند.« )تناولی، 1370: 25( همچنین در کتاب فرهنگ 
عامیانۀ ســیرجان در مورد سفره آمده است: »فرِش اتاِق خمیری 
یک حصیر بــود و روی آن گلیمی تمیز و روی گلیم ســفره ای 
پشمی و دستباف می انداختند و تغار یا لگِن خمیری را روی سفره 
می گذاشتند، عالوه بر این گلیمی تمیز و آب کشیده برای انداختن 

بر روی تغار خمیر داشتند...« )مؤید محسنی، 1381 الف: 361(
2- پرویــز تناولی در کتاب نان و نمک راجع به نمکدان نوشــته

است: »نمکدان محفظه ای اســت برای نگهداری و حمل نمک. 
این محفظه بیشــتر برای چوپان ها بافته می شود تا نمک مورد نیاز 
گله هایی را که به کوه و صحرا می برند همراه داشــته باشــند. ... 
عالوه بر مصــارف چوپانی، نمکدان مصــرف خانگی هم دارد. 
بیشتر عشایر ذخیرۀ نمک خود را در همین نمکدان های دستباف 
می ریزند و آن را به گوشــه ای از چادر در نزدیکی محل طباخی 
می آویزند و هنگام درســت  کردن غذا یا خمیِر نان مشتی از آن را 

به کار می برند.« )تناولی، 1370؛ 44(
3- چرخو چرخ نخ ریســِی دستی است که کرک و پشم را با آن

می ریسند.
4- به خامۀ فرش در اصطالح محلی سیرجان »ریس« می گویند.
5- به تــار فرش یا چله در اصطالح محلی ســیرجان »َشــت«

می گویند.
6- »ُکــرک« در لغت نامه دهخدا: »پشــم نرمی را گویند که از بن 
موی بز بروید و آن را به شــانه برآورند و ریسند و شال و امثال 
آن بافنــد و از آن نمد و کاله و مانند آن هم بمالند.« همچنین در 
فرهنگ جامع فرش ایران در برابر واژۀ »کرک« آمده است: پشم یا 
پرز بسیار نرم. پرزهای نرم و لطیفی که از بن موهای بز می روید 
و آن را می چینند و پس از ریسیدن در بافتن پارچه های کرکی به 
کار می برند. ... شتر نیز کرک دارد. الیاف کرک که بسیار ظریف و 
نرم و گرم است به نزدیک پوست حیوان می روید. برخی به غلط 
پشمی را که از زیر بغل و سینه گوسفند چیده می گردد و از لحاظ 
نرمی و لطافت بهتر از پشــم سایر نقاط بدن حیوان است »کرک« 
نامند )دانشگر، 1372؛ 443(. در بین بافندگان شهرستان سیرجان 
نیز همین اصطالح نادرســتی که آقای دانشگر در فرهنگ جامع 

فرش ایران برای »کرک« آورده است رایج است.
7- به برپا کردن دســتگاه گلیم بافی یا قالیبافی در اصطالح محلی

سیرجان »دار کردن« یا »دراز کردن« گلیم یا قالی می گوین.د
8- بافندگان گلیم در استان کرمان به کوجی ُگرد  می گویند. فرهنگ
جامع فرش ایران کوجی را این چنین تعریف کرده است؛ کوجی 
 ]kuji[: وسیله ای است که به منظور جداسازی بیشتر تارهای رو و 
زیــر از هم در بافت های نامتقارن در زیر چوب هاف بر روی دار 
]در دارهای عمودی[ و کمی برجسته نصب می گردد تا بافنده در 

.یند..
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گذرانیــدن پود به راحتی عمل نماید. در تعریف »نیره«  ]nire[، که 
معادل کوجی ثبت شده، آمده است: چوب نسبتاً ضخیم و درازی 
اســت که در کمر دســتگاه دار به آن محکم می شود و تکیه گاه 
چله ها اســت. به عبارت دیگر نخ های چلۀ پشت به  وسیلۀ »نزله« 
به نیره قالب می گردد و نخ های چلۀ رو آزاد می ماند )دانشــگر، 

1372؛ 454(.
9- ریشــه یابی واژه پّســافه بر اســاس پژوهش های میدانی در 
روســتای دارستاِن سیرجان به این صورت است: پّسافه یا پسبافه 
همان هاف اســت که هنگام بافتن پس زده می شود و به آن پی دم 
نیــز می گویند. در فرهنگ جامع فرش ایــران در برابر واژۀ هاف 
 ]hāf[ آمده اســت: چوبی اســت نازک تر از »نیره« که برای جدا 
کردن تارهای زیر از رو به کار می رود. به هنگام چله کشــی، نخ 
چله یک در میان از زیر و روی هاف عبور داده می شود )دانشگر، 

1372؛ 567(.
10- راســت رو  ]rāst row[؛ چوب )نورد( سمت راست دستگاه 
قالیبافی و چپ رو  ]čap row[؛ تیر ســمت چپ دســتگاه دار که 
آن را »بازو یا باهوی چپ« نیز می گویند )دانشــگر، 1372؛ 241 

و 185(.
11- در برخــی مناطق قالیبافی ســیرجان گره قالــی را »لویر« 

می گویند.
12- در اصطالح محلِی سیرجان به چله ها »تون« ]tun[  می گویند. 
در لغت نامۀ دهخدا ذیل واژۀ »تان« آمده است: »تارهای طوالنی را 
گویند که جوالهگان ]بافندگان[ به جهت بافتن ترتیب داده اند. ... 
تار ریسمان های طول پارچه است. تار را نیز گویند که نقیض پود 
باشد و رشتۀ نکنده را هم گویند که جوالهگان از پهنای کار زیاده 
آورند و آن را نبافند.« محمد معین در حاشیۀ برهان آرد: »از ریشۀ 
اوستایی تن ]tan[ )تنیدن(«. همچنین در فرهنگ جامع فرش ایران 

در ذیل اصطالحات مرتبط با واژۀ »تون« آمده است: 1ـ تون کشی 
  ]tun keshi[: یا چله کشی. 2ـ تون گر  ]tungar[: کارگر بافندۀ قالی، 
اصطالحی اســت رایج در باختران. تونــه ]Tuna[: یا »تار، چله« 
اصطالحی است که بیشتر در یزد و آذربایجان و در بین روستاییان 

و عشایر کشور رایج است )دانشگر، 1372؛ 170(.
13- در اصطالح محلی سیرجان به گلولۀ نخ »ُگروک« می گویند.
14- کناره پیچ : تارهای کناری فرش که »شیرازه دوزی« بر آن انجام 
می شــود. شــیرازۀ فرش را نیز عموماً کناره پیچ گویند. )دانشگر، 

1372؛ 454(
15- مهری مؤید محسنی در کتاب گویش مردم سیرجان در برابر 
واژۀ تیراش، واژۀ َوردِنِه را آورده اســت )مؤید محســنی، 1381 

ب؛ 61(.
16- خردکو یا ته پود همان پود نازک است.

17- در فرهنگ جامع فرش ایــران ذیل اصطالح »نیم لول باف« 
آمده است: »شیوه ای اســت در بافت فرش و آن چنین است که 
در چله کشی فاصلۀ چله ها به میزان یک قطر نخ تعیین می گردد« 
)دانشــگر، 1372؛ 559 و 489 و 150(. این تعریف در مقایسه با 
تعاریف مربوط به »لول بــاف« و »تخت« در دایره المعارف مزبور 
در مورد گلیم شــیریکی پیچ مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس 
چگونگی قرار گرفتِن چله های زیر و رو در گلیم شــیریکی پیچ، 
این نتیجه به  دســت آمد که شــیوۀ بافت این نوع گلیم »نیم لول 

باف« است.
18- گــره یا پیچ، به صورتی که توصیف شــد، مربوط به بافندۀ  
»راست دســت« است و در صورت »چپ دست« بودن بافنده همۀ 

این موارد برعکس است.
19- منظور از بریدن گلیم، بریدن شت ها و پایین آوردِن گلیم از 

روی دار پس از اتمام بافتِن آن است.
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