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  آشنایی با استان فارس

استان فارس منطقھ ای است در جنوب فالت ایران مرکب از جلگھ ھا و دش�ت ھ�ای مرتف�ع محص�ور می�ان کوھھ�ا ک�ھ ت�ا 

کرانھ خلیج فارس ادامھ می یابد . این استان از ش�مال ب�ھ اس�تان ھ�ای اص�فھان و ی�زد ، از غ�رب ب�ھ اس�تانھای بوش�ھر و 

  .  مي گرددھرمزگان و از شرق بھ استان کرمان محدود  کھکیلویھ و بویراحمد ، از جنوب بھ

  ( ایل عرب ) زبان اکثریت مردم فارسی است اما عشایر ترک زبان ایل قشقایی بھ ترکی و عشایر عرب زبان

  بھ عربی و ایالت لر بھ لھجھ لری صحبت می کنند . 

  از شھرستان تقسیم کرده کھ عبارتند 29تقسیمات سیاسی ، استان فارس را بھ :   

، داراب ، جھرم ، استھبان ، فس�ا ، ن�ی ری�ز ، ارس�نجان ، مرودش�ت ،  ، فیروزآباد ، الر ، المرد شیراز ( مرکز استان )

آباده ، اقلید ، سپیدان ، نورآب�اد ممس�نی ، ک�ازرون ، خ�رم بی�د ، زری�ن دش�ت ، مھ�ر ، قیروک�ارزین ، بوان�ات ، فراش�بند ، 

  . زرین دشت ، گراش ، کوار ، خرامھ ، پاسارگاد ، خنج ، رستم

بخ�وبی م�ی ت�وان  ادوار گذش�تھبھ پیشینھ تاریخی ، فرھنگی و ھنری ای�ن اس�تان و آث�ار ت�اریخی بج�ای مان�ده از  اھیبا نگ

وران و ص�نعتگران کارآم�د و چی�ره دس�ت  دریافت کھ استان فارس از روزگاران کھن مھد پرورش ھنرمن�دان ، فرھن�گ

  بوده است . 

 آث�ار بس�یار ارزش�مندی را ب�ا  دس�تان ھنرپرورش�ان بھره گیري از تفك�رات ب�اال و ن سرزمین بازنان و مردان ای

 . گشتھ اندسبب اعتالی فرھنگی و ھنری این استان  . ھنرھایي كھصفای دل و روح پاک تولید کرده و می کنند 

 ھنرھ�اي ارائ�ھ  ھر ی�ک از جوام�ع س�ھ گان�ھ عش�ایری ، روس�تایی و ش�ھری س�ھم خاص�ی را در و در این راستا

 ایفا مي كنند .صنایع دستی استان سنتي و 

 کھ خاص زندگی ایالت و عشایر  بوده و  دارنداستان فارس بھ ھنرھایی تعلق  بسیاري از تولیدات صنایع دستي

 .د ندر روستاھا تولید می شو كنندگانغیر متمرکز توسط تولید خانگی تولید شده و یا بھ  صورت  بھ صورت 

   از طرح ھ�ا ارزشمند ھای داری تشکیل می دھند گنجینھ ای  را دست بافتاز تولیدات كھ بیشتر آنھا این گروه

 ایجاد مي كنند . كھ عشایر با بھره گیري از ذھنیات خود بر تار و پود زیراندازھا ھستند زیبایي  وشو نق

  در ش�ھر ش�یراز  گردند رشتھ و مجصول مي 120% تولیدات صنایع دستي استان فارس كھ بالغ بر 80بیش از

ھنرھایی چون آینھ ک�اری ، قلمزن�ی ، خ�اتم س�ازی  ، کاش�ی ھف�ت رن�گ ، س�اخت س�ازھای  ، تمرکز یافتھ است

 نگینی  بر تارک ھنر این سرزمین می درخشد .  ھر كدام بھ تنھایي چونسنتی ، نگارگری ، تذھیب و ... کھ 

  ایع دستي مختص آن شھرستان مي باشد ھمچون :از ویژگي شھرستان ھاي استان فارس داشتن نوعي از صن  

 آباده گیوه دوزی و منبت کاری ............. ، 

   استھبان .سفالگری و نمد مالی ............ 

   ني ریز .چاقوسازی ........... 

    الر .سفالگری ............. 

   ، كازرون .دوزی  ملكيدولچھ دوزی ، نمد مالی ........... 

  زرقان .بوریا بافي ............. 

 . گبھ بافي ، گلیم بافي و قالي بافي ............... فیروزآباد 

   ... و 

 : نگاھي بھ ویژگي ھاي صنایع دستي استان فارس  
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  قالی بافی :

موجود  ھنر قالی بافی در فارس بھ قرن ھا  پیش بر می گردد و این ھنر از دیرباز در بین فرش شناس�ان   بر پایھ شواھد

نق�وش زیب�ا و و منحص�ر بف�رد ب�ودن س�نتي  –كیفیت بافت ، رنگ�رزي گی�اھي تاجران ایران و جھان بھ علت مرغوبیت ، 

  است . و از شھرت و ویژگی خاصی برخوردار بوده ذھني باف آن 

و با برخورداری از وسعت پھناور و پراکندگی ایالت مختلف عشایر قشقایی ، خمسھ در ادوار مختلف و سرزمین فارس 

  داشتھ است . ایرانتوسعھ ھنر قالی بافی  نقش بسزایي در ... 

  آباده ، نی ریز ، بوانات ، فیروزآباد ، ک�ازرون و روس�تاھای  مي توان بھقالی بافی در استان  مھم   مراکزاز :

  . اشاره كرد تابعھ آنھا 

  استان فارس می توان بھ موارد ذیل اشاره کرد و قالیچھ ھاي از ویژگیھای قالی .  

  .در رنگرزی مواد اولیھ سنتي  -استفاده از رنگھای گیاھی -

 و ذھني .بھره گیری از نقوش ھندسی و نقشمایھ ھای اصیل  -

 .استفاده از مواد اولیھ طبیعی نظیر پشم و پنبھ  -

  گلیم بافی : 

  قابل استفاده می باشد .  گلیم دست بافتی است داری و دورویھ کھ ھردوروی آن پود رو و

  قوش ھستند .اي دو رویھ استان فارس پودھا ایجاد كننده ندر گلیم ھ

گلیم بافی در فارس بیشتر بھ شیوه چاک دار و برروی دار افقی بافتھ می شود . طوایف مختلف ایل قشقایی از معروفترین 

  یم فارس است .بافندگان گلیم می باشند . اصالت نقوش , مرغوبیت , مواد اولیھ پشم , رنگ طبیعی گیاھی از ویژگیھای گل

  گبھ بافی : 

  .سانتی متر  دوقالی با پرزھای بلند بھ بلندی تقریباٌ نوعي زیرانداز از خانواده گبھ نوعی 

مي رسد و ھمین امر پود در ھر رج  8تا  4پودھا بھ تعداد  پود استفاده مي شود در گبھ 2بر خالف قالي كھ در آن فقط از 

  گردد . سبب نرمي بیش از حد این زیرانداز مي

   با توجھ بھ نوع نخ دستریسي كھ در گبھ بافي استفاده مي شود این زیرانداز درشت بافت محسوب مي گردد .

زیبایي نقوش و لطافت گبھ ھاي اس�تان ف�ارس س�بب گردی�ده ت�ا یك�ي از اق�الم مھ�م ص�ادراتي محس�وب گ�ردد و ای�ن توج�ھ 

و كش�ورھاي ش�رق آس�یا س�بب توس�عھ و رون�ق تولی��د در خ�اص تج�ار خ�ارجي ب�ھ گب�ھ و ص�ادرات آن ب�ھ اروپ�ا و امریك�ا 

  مناطق عشایري ، روستاھا و شھرھاي استان گردیده .

  نقوش گبھ ھمچون دیگر زیراندازھاي استان فارس ذھني باف و بر گزفتھ از طبیعت مي باشد .

  جاجیم بافی 

روپود نقش آفرینند . بھ اقتضای مسیر قائم جاجیم دست بافتی است کھ بھ مدد تارھای رنگارنگ نقش می پذیرد و گاه نیز تا

تارھا , طرح ھای جاجیمی ھمواره راه راه قائم است وھرنوار بھ یک رنگ , مگر آنکھ از پودھ�ای رنگ�ی ھ�م بھ�ره ب�رده 

باشند کھ در این صورت بخش ھایی از ھرنوار بھ شکل چھار گوش یا سھ گوش ھ�ای دو رن�گ در م�ی آی�د . ج�اجیم ھ�ای 

  قطعھ باریک جدا از ھم می بافند و سپس درامتداد قائم بھ ھم می دوزند .  فارس را در دو

  سیاه چادر بافی : 
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 4کھ اصوالٌ از موی بز تھیھ می شود مسکن اصلی مردم عشایر است . سیاه چادر از باریکھ ھایی بھ طول ھا سیاه چادر 

اسکلت اص�لی  كھد  نمیانی بھ ھم دوختھ می شو سانتی متر بافتھ شده و از راستای 100تا   60متر باعرض حدود  15تا 

  د .نسیاه چادر را تشکیل می دھ

چادرھ�اي عش��ایري ویژگ�ي آن را دارن��د ك�ھ ب��ا تغیی�ر دی��رك ھ��اي آن ھ�م چ��ادري ( مس�كني ) مناس��ب جھ�ت تابس��تان و ھ��م 

  زمستان گردند .

  مفرش بافی : 

زني و گره دار بافتھ م�ي ش�ود و بیش�تر جھ�ت مص�رف مفرش كھ بھ نوعي آن را چمدان عشایر مي توان نامید با شیوه سو

  خود عشایر بافتھ مي شود .

این دست بافت كھ معموالٌ جھت نگھداري بسیاري از وسایل و كاالھا ھمچون رختخ�واب و لب�اس و ... از آن اس�تفاده م�ي 

  د .سانتیمتر مي باشن 80و ارتفاع  80، عرض  5/1گردد بھ شكل مكعب مستطیل و معموالٌ بھ طول 

  :بافی جل اسب 

جل پوششی است برای گرم نگھ داشتن چھار پایان بویژه اسب کھ مشھور ترین جل اسب ھا توسط عشایر ایل قشقایی بافتھ 

می شود . شیوه آن بیشتر سوزنی بوده واندازه آن ثابت و مشخص می باشد . جل اسبھا معموالٌ در دو قطعھ جداگانھ بافت�ھ 

  د . نشو بھ ھم دوختھ می سپسشده و 

  :سفره بافی 

متر این سفره را در ھنگام درست کردن خمی�ر و پخ�ت ن�ان زی�ر س�ینی  1*1گلیمچھ ای است چھار گوش بھ ابعاد تقریبی 

با ساده پھن می کنند تا از ریخت و پاش آرد و خمیر برروی زمین جلوگیری شود این نوع گلیم ھا معموالٌ دارای زمینھ ای 

  د . نرنگ سفید می باش

  تھ بافی : چن

چنتھ دست بافتھ ای است بھ شکل کیسھ برای حمل اشیایی چون زیور آالت شخصی , آینھ , لوازم دوخت و دوز و تعمیر و 

بافت�ھ و ب�ا تکنی�ک گ�ره زن�ی سانتی متر  40تا  20 اظالعبا  بھ شکل مربع چنتھ معموالٌ .... مورد استفاده قرار می گیرد . 

  .  ھ آن آویزان مي كنند تزیین مي یابدمي شود و توسط گمپول ھایي كھ ب

  :نمکدان بافی 

رو می باشد . شکل  مورد استفاده عشایر کوچبیشتر است برای نگھداری و حمل نمک , این دست بافت  كیسھ اينمکدان 

  از یک بدنھ و یک گلوگاه تشکیل می شود . نمكدانظاھری 

  و پاش آن است و معموالٌ با شیوه سوزنی بافتھ می شود .بدنھ جھت ذخیره نمک و گلوگاه برای جلو گیری از ریخت  

  :  جا نمازی

( ج�ا نم�ازي ) از آن س�جاده  ك�ھ حھ�تش�تری ( معم�والٌ ) سانتی مت�ر ب�ا رن�گ  80*120با ابعاد حداکثر  استگلیمچھ ای 

  .  استفاده مي گردد

  رند بافی : 

و جھ�ت پ�یچ ب�اف ت�اثیر بس�زایی  پودھای پیچیده بافتھ شدهبین ردیفھایی از پود زمینھ  رند دست بافتي است كھ در بافت آن

  و ظاھر گلیم دارد . برساختار

  پود را بھ صورت افقی , عمودی و اریب می توان بافت . در این شیوه از بافت
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د . اگ�ر پ�یچ نبافتھ م�ی ش�ویك دیگر خواب ردیف ھای پیچ بافی یا ھمھ دریک جھت یا بصورت متناوب در جھت مخالف  

  د طرح خاصی دربافت پدید نمی آید اما در جھت مخالف شکل جناقی پیدا می کند . ندر یک جھت باش باف ھا

  چرخ بافی : 

 ھ�ربافت , ھررن�گ از رش�تھ ھ�ای پ�ود پ�س از پدی�دار ش�دن  از یکی دیگر از شیوه ھای بافت سوزنی است . در این شیوه

نگ امتداد می یابد . از آنجایی کھ یک روی ای�ن ش�یوه باف�ت نقشمایھ از پشت دست بافت تا آغاز نقشمایھ بعدی بھ ھمین ر

  قابل استفاده است معموالٌ در فارس خورجین ھا , مفرش ھا و پشتی ھا و ..... را با این شیوه می بافند .

  شیشھ درمھ بافی :

طرح و نقش آن  ست تخت باف از نوع پود کشی , مرکب از دو رنگ تیره و روشن , برخالف گلیم کھبافتی اشیشھ درمھ 

ا بوده و استفاده از ھر رنگی درپ�ود ت�اثیری در رن�گ مبھ سبب استفاده از پودھای رنگی است این شیوه بافت از نوع تارن

  ظاھر دست بافتھ ندارد . 

) , خورجین , جاجیم , چنتھ , نوار ( تنگ بوده و جھت بافت تولیدات بافتھ شده با این شیوه در عشایر ایل قشقایی تمام پشم 

  . استفاده مي گرددمفرش ( خوابگاه ) و ..... 

  بافندگان کمتر بھ بافت آن مبادرت می ورزند . از آنجائیكھ این نوع بافت بسیار دشوار مي باشد لذا 

  ایی بافی ( دوالیھ بافی ) : 

تی�ره و روش�ن در  از دو رن�گ كھ بافتی است دوالیھ و تخت باف از نوع پود کشی ھمچون شیشھ در مھ بافی اویي بافي ،

  . مي شوداستفاده آن بافت 

( بویژه  فت دست بافتھ ھای با ابعاد کوچکبافندگان این شیوه بافت عشایر ایل قشقایی ھستند و بھ جھت نوع خاص شیوه با

  بافتھ می شوند .عرض کم ) نظیر : نوار دست بافت , کیف دستی کوچک , چنتھ و .... 

  ی ) : وارونھ چین بافی ( دوره چین باف

  یرد .از زیر انجام می گ ، بافتد ندیگر شیوه ھای بافت کھ دست بافتھ ھا از رو بافتھ می شو خالفبر از بافت این شیوه

  د . ناز نوع پود پیچی است کھ در فارس بھ بافت ھای سوزنی شھرت دار این دست بافت

  .ن شبیھ رویھ رند است و آسترآ ) مي باشدشبیھ پشت فرش ، ( صاف  در این شیوه رویھ دست بافت

  معروف است . نیز در بعضی طوایف ایل قشقایی بھ رند وارونھ این دست بافت 

  رفوگری : 

ی�ک حرف�ھ تکمیل�ی در اس�ت ك�ھ ھ�ای داری  میم قس�مت ھ�ای آس�یب دی�ده دس�ت باف�تحرفھ رفوگری بھ معنای تعمی�ر و ت�ر

  مي باشد .صنعت تولید زیراندازھا 

چندانی در دست نیست اما بھ نظر می رسد ھمزمان با افزایش تقاضا برای فرش ھای عتیق�ھ از تاریخچھ این ھنر اطالع  

م ) این ھنر بھ عنوان حرفھ ای در رشتھ ھای مرتبط ب�ا باف�ت  1918 –و قدیمی ( حدود سالھای بعد از جنگ جھانی اول 

  زیراندازھا پا بھ عرصھ ظھور گذاشت .

  :نمد مالی 

  می شود . ایجاد, رطوبت و حرارت  کھ با ایجاد فشار بافتينمد 

سابقھ ای بس ط�والنی دارد و از روزگ�اران گذش�تھ در است كھ نمد بھ عنوان یکی از زیراندازھا و تن پوش ھای ایرانی  

  .فارس تولید می شده است و تولیدات آن عبارتند از : زیرانداز , کاله , تن پوش نمدی ( کپنک) 

  گان اصلی نمد می باشند .  عشایر استان فارس از مصرف کنند 
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  رنگرزی طبیعی : 

استان فارس بھ لحاظ برخ�ورداری از موقعی�ت جغرافی�ایی خ�اص و رش�د ان�واع گیاھ�ان رنگ�زا ، از گذش�تھ ھ�ای دور از 

رنگھای طبیع�ی و ھمین کز مھم رنگرزی در ایران بوده و شھرت دست بافتھ ھای این استان بیش از ھر چیز مدیون امر

  گیاھی است . 

ک�ھ ب�رخالف رنگھ�ای ش�یمیایی ھ�ر چ�ھ  آن اس�ت س�نتي -از ویژگیھای شاخص محصوالت رنگ شده با رنگھ�ای گی�اھی 

  .بیشتر شستھ و استفاده شوند خوشرنگ تر و شفاف تر می شوند 

جاش�یر ، گن�دل ، اس�پرک ،  گیاھان رنگزایي كھ در رنگرزي سنتي از آنھا اس�تفاده م�ي ش�وند م�ي ت�وان ب�ھ :از مھمترین 

  .  اشاره كردوشک ، پوست انار ، پوست گردو و ... خ

  رودوزیھای سنتی : 

  .  ... بھ کمک سوزن یا قالب  ھنر آراستن سطح پارچھ با استفاده از نخ ھای الوان یا اشیاء تزئینی نظیر پولک ، منجوق و

  ز :  رشتھ رودوزیھای سنتی وجود دارد کھ برخی از آنھا عبارتند ا 20در استان فارس بیش از 

چھل تکھ دوزی ، خامھ دوزی ، سرمھ دوزی ، زرک دوزی ، قیطان دوزی ، منجوق دوزی ، ملیلھ دوزی ، پولک دوزی 

  ، منگولھ دوزی و ... 

  عروسک سازی : 

  ھنر ساخت عروسک در فارس بھ چند گروه تقسیم می شود : 

ی س�نتی و محل�ی ای�الت و عش�ایر از لب�اس ھ�اگ�رفتن عروسک با لباس محل�ی : در ای�ن رش�تھ ھنرمن�د ب�ا الھ�ام  -

  مختلف ساکن در استان و چھره سازی مناسب ، بھ خلق آثار زیبایی می پردازد . 

پشم شیش�ھ و پنب�ھ م�ی باش�د  ،عروسک بافتنی : مواد اولیھ تشکیل دھنده این نوع عروسک ھا کامواھای رنگی  -

اقدام بھ بافت این نوع عروسک ھا می  کھ صنعتگر بھ کمک میل بافتنی و براساس الگوھای از پیش تعیین شده

  نماید . 

عروسک با خمیر : این نوع عروسک ھا با الھام از لباس ھ�ای س�نتی و محل�ی اس�تان و کش�ور و ب�ا اس�تفاده از  -

  خمیرھای رنگ شده ساختھ می شوند . 

  لباس ھای محلی : 

نگ ھای بیگان�ھ نتوانس�تھ ب�رآن ت�اثیری لباس ھای محلی زنان استان فارس از لباس ھای سنتی کشور است کھ ورود فرھ

داشتھ باشد و ھمچنان در بسیاری از روستاھای استان و شھرستانھای عشایر نشین ھمچون فیروزآباد ، نورآباد ، ممسنی 

  .  كننداستفاده می  ھا ، کازرون ، کوار ، آباده ، فراشبند و ... از این لباس

 -6آرخ�الق  -5پی�راھن زنان�ھ  -4کالھچ�ھ  -3دس�تمال س�ر  -2قد یا لچ�ک چار -1تشکیل شده است از :  ھا این فرم لباس

  زیرجامھ یا دامن

  زیورآالت محلی : 

میوه استفاده از  با . بلكھ این زیورآالتمی باشد رایج نیست  آن مفھومی کھ در دیگر مناطق کشورزیورآالت در فارس بھ 

آنھ�ا ن ، ) کھ پس از تھیھ ، خشک و رن�گ ش�د mixakک ، میخ malhoگیاه ( ملھو ھمچون ی یخوشبوگیاھان خودرو و 

را در دستجات چند تایی و در تعدادی رشتھ ناھمگون کنار ھم چیده و از نخ عبور می دھند و از وسط آنھا سکھ یا پالک�ی 

  د . نآویزان می کنند و بھ عنوان گردنبند استفاده می شو

  گیوه دوزی : 
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( از چ�رم  ی�انخ پرک و ریس�مانھای پنب�ھ ای بافت�ھ ش�ده و زی�ره و ی�ا ت�ھ آن را از افزار است کھ رویھ آن  گیوه نوعی پای

  می سازند . ( ملكي ) از لتھ ھای بھم فشرده و در ھم کشیده  یاو گیوه ) 

  مي باشد کوھستانی و نواحی خشک گیوه یكي از بھداشتي ترین و بھترین پا افزارھا جھت استفاده در مناطق 

  .  ش ھایي ھستند كھ لنگھ ھاي چپ و راست ندارندگیوه و ملكي تنھا كف

  مصنوعات چرم : 

  ھنر ساخت تولیدات صنایع دستی چرمین با استفاده از چرم آماده و دباغی شده . 

در این حرفھ چرم براساس الگوی از پیش طراحی شده بریده و کناره ھای آن ب�ا اب�زار مخص�وص مث�ل پ�انچ س�وراخ م�ی 

  د .ندوختھ می شوبھ ھم ی چرمی بوسیلھ نوارھا سپسشود و 

  در بعضی موارد ھنرمند جھت تسریع در تولید از چرخ بھ منظور دوخت و دوز بھره می گیرد .  

  از تولیدات چرمي استان فارس مي توان بھ زین اسب ، قنداق تفنگ ، جاي فشنگ ، انواع كیف و .... اشاره كرد .

   : سازی  خاتم

كیفی�ت  و . خاتم شیراز با توجھ بھ ویژگ�ي ھ�اينایع دستي فعال استان فارس مي باشد خاتم سازي از جملھ رشتھ ھاي ص

  آن از شھرت جھاني برخوردار مي باشد .باالیي 

  ویژگي ھایي چون :

 شم ) در تمام مراحل خاتم پیچي و خاتم چسباني یاستفاده از چسب مرغوب ( چسب سر. 

  ر مرحل�ھ این عم�ل د (بھ دور شش ضلعیھا   خاتم ، خصوصاً قراردادن الیھ ھاي نازك فلزي در البھ الي نقوش

 . خاتم پیچي صورت مي گیرد )

  پشت برگھ ھاي خاتم (   بھ  تبریزي چوب  طاف پذیر ( آستر ) مانند نعاز چوبي نرم و ا افزودن ورقھ اي نازك

 .خاتم آستردار)    اصطالحاً 

 زوایا و اضالع  در سطح كار و  لو اشكا تمامي گل ھا قرینگي و ظرافت در. 

 . استفاده از طرح ھا و نقوش اصیل  

  :  سنتي منبت کاری

  چوب بر طبق طرح ھا و نقوش مورد نظر .روي منبت عبارتست از کنده کاری و برجستھ کاری 

چ�ون گ�ردو ، چوب ھایي از چوب ھایی با بافت ریز و منسجم استفاده می گردد جھت ایجاد نقوش در رشتھ منبت سنتی  

  . عناب و نارنج و ...  گالبی ،

  آباده و شیراز از شھرستان ھاي ھستند كھ در ایران داراي سبك مي باشند .

طرح ھای مورد استفاده در منبت سنتی بیشتر طرح ھای گردان ختایی ھستند کھ بوسیلھ تیغھ یا چاقوی منبت کنده ک�اری 

  می شود . 

  .  مي باشدفعال بسیار منبت در استان فارس در شھرھای شیراز ، آباده ، اقلید ، بوانات  ھنر

  ساخت سازھاي سنتي : 

سازھاي سنتي سازھایي ھستند كھ از سابقھ كھني در ایران برخوردار بوده و ریشھ در فرھنگ و سنن ما دارند و در این 

  ھ سازھا دارد . سازھایي چون :  راستا استان فارس سابقھ اي طوالني در ساخت اینگون

  خرك ساختھ مي شود 12تا  9سازي است بھ شكل ذوزنقھ متساوي الساقین كھ در ابعاد مختلف از  سنتور :
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م�ي نوازن�د و ب�ا ن�اخن  بلك�ھمضراب نم�ي نوازن�د  بااز سازھاي مضرابي موسیقي ایراني است كھ آنرا معموالً  سھ تار :

  مي باشد . انك ، گوشيطسھ ، صفحھ ، دستھ ، سیم ھا ، خرك ، شیكاشامل قسمتھاي مختلفي چون : 

از مھمترین سازھاي ایراني ، داراي ویژگیھاي اصیل و سنتي قومي ایراني و بھ تعبیري ایراني ترین ساز موجود   تار : 

  سیم كھ بھ وسیلھ زخمھ و مضراب فلزي نواختھ مي شود .  6است . داراي 

، خرك ، پرده ھا ، شیطانك ، گوشي  توسپھ ، سیم گیر ، جنپاز : كاسھ ، نقاره ، دستھ ، سرقسمتھاي مختلف آن عبارتند 

  سیم ھا و مضراب یازخمھ  ھا ،

 دو تار و ..... اشاره كرد .  دیگر سازھاي سنتي  ساختھ شده در فارس مي توان بھ ني ھفت بند ، ویلون ،از 

   معرق کاری چوب :

عرق کار با کنار ھم گذاشتن قطعات کوچک و بریده شده چوب ھای مختلف ایجاد معرق چوب ھنری است کھ ھنرمند م

  طرح و نقش می کند  .

  در واقع ھنر معرق ، ھنر ایجاد طرح ھای زیبا و دل انگیز با قرار دادن چوب ھای رنگی در کنار یکدیگر

 است .

  در کنار یکدیگر گذاشت تا در این ھنر می بایست چنان چوب ھای مختلف با رنگ ھا و نقوش گوناگون را

 طرح مورد نظر بھ شکلی بدیع و واقعی ایجاد شود . 

  ھر چھ کھ قطعات چوب با رنگ ھا و نقوش طبیعی ، در جای صحیح و مناسب خود قرار گیرند طرح جلوه ای

 زیباتر و کار با ارزش تر خواھد شد .

 .. نیز استفاده مي گردد .در ھنر معرق عالوه بر چوب از استخوان ، فلز ، خاتم ، صدف و .  

  گره چیني چوب : 

  ھنر گره چیني ھنر زیبایي است كھ با استفاده از آالت و لغاط و بھره گیري از گره ھاي مختلف ایجاد مي گردد .

بھره و جھت لغاط از شیشھ ھاي رنگي  از چوبھاي چنار ، گردو ، نارنج ، گالبي و عناب  جھت آالت در ھنر گره چیني

  ود .گرفتھ مي ش

  ارگ كریمخان و سراي مشیر مي توان مشاھده كرد .   در مسجد نصیرالمللك ،را  نمونھ ھاي زیبایي از این ھنر 

  خراطی : 

ابتدا چوب ھا را بھ شکل شمش ب�ا مقط�ع  . در این ھنرعبارتست از تراشیدن و شکل دادن چوب بوسیلھ دستگاه خراطی 

مح��ور دس��تگاه ب�ھ چ��رخش در م��ی آی��د و ب�ا مغارھ��ای تخ��ت و گل��ویی  مرب�ع و ب��ا قط��ر مناس�ب تھی��ھ ک��رده و س��پس توس�ط

  را تراش می دھند و در آخر در حین چرخش بھ کمک سمباده نرم پرداخت نھایی انجام می گردد .  مورد نظرقسمتھای 

  دد .از این ھنر در بسیاري از وسایل ھمچون : میز ، صندلي ، چوب لباسي ، پایھ ھاي دولچھ و ... استفاده مي گر

  جوک کاری : 

جوک عبارتست از ایجاد نقوش ھندسی با استفاده از چوبھای رنگی ( معموالً دو الی سھ رنگ ) کھ این نقوش از کنار ھم 

  د . نقرارگرفتن قطعات کوچک چوب با مقطع ھای مختلف مثلث ، مستطیل و لوزی بوجود می آی

چوب استفاده می شود در صورتی کھ در ھنر خاتم عالوه بر جوک تا حدودی بھ خاتم شباھت دارد ولی در جوک تنھا از 

  .استخوان نیز کاربرد دارد  وچوبھای مختلف مواد دیگری نظیر فلز 

   بھ عبارتي جوك را مي توان مادر خاتم نامید . 



 8

  پیکرتراشی : 

ب�ا اس�تفاده از م�وادي  این ھنر كھ در استان فارس از سابقھ بسیار كھني برخوردار مي باشد عبارت است از ساخت احج�ام

  ایجاد مي شود . چون سنگ ، چوب ، گچ و ... .

  د .نابزارھای مورد استفاده با توجھ بھ نوع مواد اولیھ متفاوت می باش ھنر پیكرتراشيدر 

  در بعضی موارد ظرافت و دقت ھنرمند باعث ساخت پیکرھای چوبی با ضخامت چند میلی متر می شود .  

  قلمزنی : 

، نقوش ، فرورفتگی و برجستگی بھ وسیلھ قلم با ضربھ چکش بر روی اشیاء فلزی بویژه مس ، طال ، نق�ره ایجاد خطوط 

  .  و ...، برنج 

قلمزني ھنري با سابقھ كھن در استان فارس مي باشد . در طول تاریخ زیباترین قلمزني ھا بر روي ظروف و اش�یاء نق�ره 

  ز شھرتي جھاني دارد .در شیراز صورت مي گرفتھ و قلمزني نقره شیرا

  ویژگی ھای قلمزنی شیراز : 

  ارتباط قلمزنی حاضر شیراز با دوره ھای گذشتھ کھ در فارس حکومت داشتند ( ھخامنشی ، ساسانی و ... )  -

 بکارگیری طرح ھای باستانی ، گل و مرغ و ... در خلق اثر با ظرافت باال  -

 تنوع در نوع نقش اندازی سر قلم  -

  کار بر روی نقره -

 اجرای طرح بھ صورت برجستھ و فرورفتھ  -

  زرگری  : 

ھنر ساخت اشیا طال با استفاده از شمش ھای ذوب ش�ده ط�ال . در ای�ن رش�تھ ھنرمن�د ط�رح م�ورد نظ�ر را ب�ھ ش�یوه ریخت�ھ 

گری بدست آورده و سپس با ابزار ھای قلمزنی بر روی آن نقش اندازی می نمایند . طرح مورد استفاده بیشتر ط�رح ھ�ای 

  باستانی و نقشمایھ ھای سنتی می باشد . 

  مسگری : 

  بھ مجموعھ عملیاتی می گویند کھ بھ کمک ابزار دستی منجر بھ ساخت یک ظرف مسی گردد . 

  دو ھنر دواتگري و قلمزني نیز بكار مي رود .این ھنر كھ از سابقھ اي كھن برخوردار مي باشد در ساخت 

  چاقو سازی : 

  بریدن کھ دارای دستھ و تیغھ است و تیغھ اش تا می شود و در میان دستھ جا می گیرد .   ایبر  است چاقو وسیلھ ای 

  در زمان ھخامنشیان از شھرت زیادي برخوردار بوده است . نی ریز ( استان فارس ) شھرستانکارخانھ اسلحھ سازی 

  .  باشد امروزه چاقوھاي دست ساز ( سنتي ) ني ریز یكي از زیباترین چاقوھاي ایران مي

  نقره سازی : 

تھیھ و ساخت اشیاء نقره ای از گذشتھ ھای بسیار دور در ایران رواج داشتھ و در حال حاضر نی�ز در ش�ھرھای ش�یراز ، 

  اصفھان ، تبریز و تھران گروه ھایی از ھنرمندان بھ این حرفھ مشغولند . 

  .است شیراز از قدیم مرکز عمده نقره سازی و قلمزنی روی نقره بوده 

اس�ت ک�ھ ب�ھ ص�ورت س�کھ ھ�ای نق�ره ، ورق و اش�یاء ق�دیمی در  84ماده اولیھ مورد نیاز ھنرمندان نقره کار نقره با عیار 

  گیرد . مي دسترس ایشان قرار 

  :  چلنگری
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اصطالحاً تولید محصوالت فلزی از میلگرد ھای سبک کھ در گذشتھ جھت حفاظ پنجره ھا بکار می رفتھ است و امروزه 

  بھ تزئینی دارد تا کاربردی . بیشتر جن

  عالمت سازی : 

ت ، ھمراھی خدایان یلشکریان ایران باستان در جنگھا نشانھ ھایی را بھ ھمراه خود می بردند کھ بھ منزلھ شجاعت ، موفق

رادت و ... بوده است . بعدھا با پیدایش اسالم و گرایش ایرانیان بھ این دین و مذھب شیعھ خصوصاً در دوران صفویھ و ا

شیراز ھم در کن�ار   ایشان بھ خاندان پیامبر اکرم ( ص ) ، عالمتھایی بھ منزلھ عزاداری امام حسین ساختھ شد . در شھر

  .  مي شودمحدود کار   بصورت  این رشتھ  زنجان و   اصفھان  شھرھایی مثل

  دواتگری : 

اشیاء فلزی بھ روش سرد . در   رتست از ساختاست کھ سابقھ چند ھزار سالھ دارد و عبا ھنرھای فلزكاريدواتگری از 

  را می ساختند .  ساده   شی ظرف یا   دواتگران با کوبیدن یک قطعھ سنگ بر روی فلز سرد ، گذشتھ 

در حقیقت دواتگري مرحلھ قبل از قلمزني است بدینگونھ كھ ابتدا ورق فلزي توسط دواتگر بھ شكل اشیاء مورد نظ�ر در 

  قلمزن بر روي شئي دواتگري شده با ضربات قلم و چكش ایجاد نقش مي كند .مي آید و سپس ھنرمند 

  شیوه ھای ساخت ظروف در ھنر دواتگری عبارتند از : 

  دون درز بساختن اشیاء بھ صورت یک تکھ و  -1

 ساختن اشیاء با استفاده از دستگاه یا بھ روش خم کاری  -2

  ساختن اشیاء بھ صورت چند تکھ یا درزدار -3

  شیشھ گری : 

و مذاب کھ بدون متبلور شدن سرد و سخت می شود . ماده اولیھ آن سیلیس می باشد . شکننده شیشھ جسمی است شفاف ، 

این ھنر حاصل شکل دادن مواد معدنی ذوب شده در کوره ، نظیر سیلیس ، خرده شیشھ و یا ترکیبی از ای�ن دو ب�ھ روش 

یچ�ی و ... م�ی باش�د . در برخ�ی م�وارد مراح�ل تکمیل�ی و تزئین�ی دمیدن در لولھ دم و کاربرد ابزار دستی شامل انب�ر ، ق

  نظیر نقاشی و تراش بر روی شیشھ ھای تولید شده اجرا می گردد . 

امروزه تعداد محدودی کارگاھھای شیشھ گری در استان ف�ارس در ش�یراز و بخ�ش میمن�د شھرس�تان فیروزآب�اد فع�ال م�ی 

  باشد . 

   كاشي ھفت رنگ :

  رشتھ ھاي تزئینات وابستھ بھ معماري بخصوص در دوره اسالمي است . كاشیكاري یكي از 

 20*20و  15*15كاشي ھفت رنگ نوعي كاشیكاري مي باشد كھ از كنار ھم چیدن كاشي ھاي لعاب دار سفید بھ ابع�اد 

رفت�ھ سانتي متر و رنگ آمیزي با رنگ ھاي مختلف بدست م�ي آی�د . بع�د از طراح�ي و رن�گ آمی�زي ب�ا لع�اب ب�ھ ك�وره 

  سپس آماده نصب مي گردد. 

كیفیت و تركیبات خاص لعاب در كاشي ھفت رنگ شیراز از شاخصھ ھاي مھ�م ای�ن ھن�ر م�ي باش�د از نمون�ھ ھ�اي ب�ارز 

اشاره و .... خانھ زینت الملوك   مسجد نصیرالمللك ، ھنر كاشي ھفت رنگ در شیراز مي توان بھ كاشیكاري مسجد وكیل ،

  كرد . 

  کاشی معرق : 
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ست ، عاملی شد برای خلق نوعی ت�زئین ا بر سطوح صاف و ھموار قابل اجراحدودیت کاربرد کاشی یک رنگ کھ تنھم

  خاص در پوشانیدن انواع سطوح و قابلیت نصب در تمامی قسمت ھای بنا بھ عنوان " کاشی معرق " 

ک از نق�وش بص�ورت کاشی معرق سطحی منقوش و رنگارن�گ از قطع�ات ری�ز کاش�ی ک�ھ پ�س از ت�راش خ�وردن ھ�ر ی�

جداگانھ ، آنھا را براساس طرح اولیھ بطور وارونھ در کنار ھم چیده ، با ریختن دوغاب بر پشت آن ، قطعات بھ یکدیگر 

  می چسبند . 

شاھچراغ و آستانھ ( ح�رم  کاشیکاریھای  بھ  شیراز می توان   این ھنر در معماری بناھای  بارز کاربرد از نمونھ ھای 

  ین حسین (ع) ) اشاره داشت  . سید عالء الد

  سفالگري : 

ي است كھ توسط بشر خلق شده و شیوه كار سفالگري در نقاط مختل�ف ای�ران ك�م و ب�یش ھایسفالگري از قدیمي ترین ھنر

شبیھ ھمدیگر است . شھرستانھاي استھبان ، ني ریز ، ش�یراز ، الر از مراك�ز مھ�م س�فالگري اس�تان ف�ارس ب�وده اس�ت . 

بھ دلیل پاره اي از مسائل اقتص�ادي تع�داد كارگاھھ�اي موج�ود ب�ھ چن�د ع�دد نم�ي رس�د ول�ي ھمیش�ھ كیفی�ت  گرچھ امروزه

  محصوالت آن بھ سبب برخورداري از گل مرغوب منطقھ در سطح خوبي بوده است . 

  مقرنس کاری : 

ز گچ ی�ا کاش�ی ی�ا چ�وب ی�ا مقرنس عبارتست از حجم ھای فرورفتھ و برجستھ ( بھ شکل النھ زنبور ) کھ با بھره گیری ا

فل�ز در زی�ر گلدس��تھ منارھ�ا ، ب�االی ای��وان مس�اجد و دیگ�ر ابنی��ھ و نی�ز ب�االی مح��راب مس�اجد ک�اربرد دارد و از عوام��ل 

  فزاینده زیبایی و توجھ در معماری سنتی ایران است . 

   حجاري :

كھ این كاربوسیلھ چكش و قلمھاي حجاري عبارت است از كندن و عمق دادن سنگ برطبق طرح و نقشھ ھاي مورد نظر 

بقاع متبركھ و دیوارھ�اي س�اختماني   مخصوص انجام مي شود . كاربرد این ھنر وصنعت بیشتر درمساجد ، آرامگاھھا ،

كار م�ي ش�ده ك�ھ  ای�ن  ھن�ر ب�ا گس�ترش  ه است . در استان فارس از دوران قبل از اسالم سنگ تراشي بھ صورت گسترد

ا طرح ھاي اسلیمي وختایي و خط كوفي توسعھ یافت .  آثار بھ جاي مانده از دوران ھخامنشیان دین اسالم در این خطھ ب

  و ساسانیان بخصوص در  تخت جمشید گواھي صادق براین ادعا است . 

  :گچبري سنتي 

ھنر گچبري از شاخص ترین رش�تھ ھ�اي وابس�تھ ب�ھ تزئین�ات معم�اري اس�ت ك�ھ در ط�ول دوره ھ�اي مختل�ف ت�اریخي ب�ھ 

رت كنده كاري انجام مي گرفتھ است . آثار بھ جاي مانده دوران قبل از اسالم ( ساساني ) و بعد از اس�الم در ف�ارس صو

گچ بري با شیوه قالب زني و نقاشي گچ دربناھا كاربرد گسترده اي پیدا كرده است  ه. امروز داردنشان از رواج این ھنر 

سطح مقطعي بھ اشكال مختلف پھن ، تخت ، تیز ، گرد ، قاشقي و ..... . كنده كاري بوسیلھ ابزارھاي فلزي مخصوص با 

  كھ متناسب با نقوش مورد نظر مي باشد استفاده مي گردد . 

  آینھ کاری : 

از ھنرھای مرتبط بھ تزئینات معماری است کھ در استان فارس بیشتر در اماکن مذھبی و متبرکھ جھت زیباس�ازی نم�ای 

  عمده ترین فرم آینھ کاری چند گروه است :  داخلی بنا بکار می رود .

طرح گره : از ترکیب قطعات ھندسی آینھ در کنار یکدیگر و گسترش آن بر طبق اصول خاص گره پدید می آید  -1

 .  
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طرح گردان ( اسلیمی و ختایی ) : برش این گونھ طرح ھا بھ دلیل قوسھا و پیچھای اسلیمی و گل و بتھ مھارت  -2

 لیمی ھا در این گونھ طرح ھا جداکننده زمینھ است . خاصی را می طلبد ، اس

  مقرنس آینھ کاری شده  -3

   تراش سنگھاي قیمتي و نیمھ قیمتي :

از دیگر رشتھ ھاي شاخص استان است كھ بھ صورت محدود فعالیت مي شود . آث�ار تولی�د ش�ده در ای�ن رش�تھ از كیفی�ت 

قیمتي ( محك ) نسبت بھ ب�رش  تراش سنگھاي قیمتي و نیمھ  باالیي برخوردار است كھ ھنرمند بوسیلھ دستگاھھاي سنتي

، تراش و پرداخت آن اقدام مي كنند . سنگ عقیق رای�ج ت�رین س�نگي اس�ت ك�ھ انگش�تر س�ازھا و نق�ره كارھ�اي ش�یرازي 

  براي نگین استفاده مي كنند و اعتقاد قلبي بھ بركت آن دارند . 

  صحافی : 

ن یک کتاب انجام می دھند ، صحافی می گویند . صحافی ک�ھ از دوران پ�س از مجموعھ کارھایی را کھ برای عمل آورد

اسالم مورد عالقھ و توجھ مردم بوده است بھ دو منظور انجام می گیرد یکی نوسازی ( صحافی کتابھای تازه چاپ شده ) 

بھ صورت سنتی بھ ای�ن  شیراز با پیشرفت صنعت تعداد افرادی کھدر و دیگری تعمیر و مرمت کتابھای قدیمی . امروزه 

  حرفھ می پردازند محدود شده است . 

  نقاشي سنتي : 

چون چرم ، چوب ، سفال دیوار را شامل مي شود . رنگھاي مورد اس�تفاده ، رنگھ�اي  نقاشي برروي زمینھ ھاي مختلفي 

  نگاري و .....  غ . منظره ، شمایل سرد و نقوش آن عبارتست از طرح ھاي سنتي شامل ختایي و اسلیمي ، گل و مر

  نگارگری :   

نوعی نقاشی سنتی مخصوص مشرق زمین بوده کھ اندیشھ متعالی و عرفانی ھنرمند در خلق آن تجلی م�ی یاب�د . ش�یراز 

از گذشتھ ھای دور کانون ھنرمندان ھنرھای سنتی بویژه نگارگران ب�وده ک�ھ در ح�وزه کت�اب آرای�ی و نگ�ارگری فعالی�ت 

لی است کھ جوھر صور طبیعی را در باطن خویش بھ تص�ویر درآورده اس�ت و یاز مکاتب اصداشتھ اند . مکتب شیراز 

  امروزه نیز ھنرمندان نگارگر شیرازی و خطھ فارس ھمچنان بھ ھنر آفرینی دراین رشتھ زیبا مشغولند . 

   تذھیب :

برد این ھنر در كتاب آرایي بھ زراندود كردن ، طالكاري و زركاري مي باشد . كار  تذھیب در لغت بھ معني زر گرفتن ،

دوره ساساني ) بر مي گردد ك�ھ ب�ا رواج دی�ن اس�الم در ممال�ك مختل�ف ای�ن ھن�ردر ت�زئین و  دوران قبل از ظھور اسالم (

ش�كل گی�ري مكات�ب ذھیب دس�ت س�از ب�وده و ای�ن ھن�ر ب�ا غذ مورد اس�تفاده در ھن�ر ت� آراستن قرآن ھا بكار گرفتھ شد و كا

مكتب نگارگري شیراز مي باشد طرح اسلیمي   وج خود رسید . از نمونھ ھاي شاخص این مكاتب ،مختلف نگارگري بھ ا

كتیبھ و ...... بھ كار   شرفھ ، و ختایي اساس كار تذھیب بوده و بھ صورت شمسھ ، حاشیھ ، لچكي ، ترنج ، سرلوحھ تاج ،

  مي رود . 
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  گره چیني                              خراطي                معرق كاشي                             

  

           

  معرق چوب                                        خاتم                                  منبت چوب                    

 

      

  گلیم بافي                                      جل اسب        شیشھ درمھ                                                
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  چنتھ                                                  اویي بافي                                           

  

  سیاه چادر                              جاجیم                                                                  

   

  جا نمازي                              سفره نان                                          

  

   مفرش                                       نمكدان                                        گبھ                           
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  قالي                                     گیوه                                            كاشي ھفت رنگ                     

       

  سنگ تراشي                                                گچبري                              

  

  پیكر تراشي سنگ                          حجاري سنگ                                  

      

  شیشھ گري سنتي                                      حصیر بافي                                  
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  مقرنس           چاقو سازي                                                              

  


