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ليمِ گ« گيري نقش تاريخي ايالت افشار و بچاقچي در شكل
  در واليت كرمان» باف پيچ

  

  *رسول پروان
  

 چكيده
هـاي عـشايري اسـت كـه در بـين             بافته  در واليت كرمان از دست    » باف  گليم پيچ «

هايي از جيرفت رايج گرديـده و از        هاي سيرجان، بافت و بخش      بافندگان شهرستان 
ي ي بافنـدگ    آيد كه اين شـيوه      اين سوال پيش مي   . مفاخر فرهنگي اين نواحي است    

اي   ي تاريخي آن بـه چـه دوره         چگونه در واليت كرمان شكل گرفته است و سابقه        
در » باف  گليم پيچ «ترين ايالت در توليد       رسد؟ براساس منابع تاريخ محلي، مهم       مي

هـاي گذشـته از واليـت     اند كه در سده     واليت كرمان، ايالت افشار و بچاقچي بوده      
منـاطق  بر اساس منابع تاريخ فرش،      . ندا  آذربايجان به واليت كرمان مهاجرت كرده     

ي بافنـدگي گلـيم محـسوب         آذربايجان، قفقاز و آناتولي مراكز قديمي ايـن شـيوه         
بافي گلـيم در ايـالت        ي پيچ   فرض مقاله بر اين است كه رايج شدن شيوه        . شوند  مي

افشار و بچاقچي با حضور آنها در مقطعي از تاريخ در مراكز مزبور ارتباط مستقيم               
  .دارد

توسط ايالت افشار، بچاقچي    بافيِ گليم در طي پانصد سال گذشته          پيچ ي  شيوه
 بافندگي در ايـن اسـتان        با هنر بومي مراكز    و شول در واليت كرمان به كار رفته و        

با خالقيت و نوآوري بافندگان اين ناحيه طـي         » باف  گليم پيچ «. عجين گشته است  
رح گرديده و نقش مهمي در فرهنگ   مط» پيچ  گليم شيريكي «هاي گذشته با نام       دهه

ي متقنـي از ايـن        عدم وجـود تاريخچـه    . و اقتصاد اين منطقه بر عهده داشته است       
بافته و اشارات كوتاه و گاهي ابترِ برخي منابع در اين زمينـه و عـدم تطبيـقِ                    دست

                                                 
 .ايـران  كرمـان،  كرمـان،  بـاهنر  شـهيد  دانشگاه راور، فرش عالي آموزش مركز فرش، گروه ميعل هيأت* 

)rasoul.parvan@Gmail.com(  
  07/02/1395:       تاريخ تاييد10/10/1393 :تاريخ دريافت
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علمي آنها با منابع تاريخي، اين وظيفه را فرض كرد كه با روش تحقيق تاريخي با                
  . تدوين گردداين پژوهش  از منابع تاريخ ملي، محلي و منابع تاريخ فرشاستفاده

  

  .پيچ باف، گليمِ شيريكي ايل افشار، ايل بچاقچي، كرمان، گليمِ پيچ: هاي كليدي واژه
  

 مقدمه
هاي عشايري ايران، مستلزم اين است كـه درك           بافته  ايجاد شناخت صحيح از فرهنگ دست     

نري و فرهنگي بين نواحي مختلف كشور حاصل شود و بـه            درست و دقيقي از ارتباطات ه     
هاي بافندگي    شيوه. هاي فرهنگي اين هنرها تبيين و مورد مطالعه قرار گيرد           اين وسيله ريشه  

ي   اي به منطقـه     هاي تاريخيِ ايالت و عشاير از منطقه        هاي عشايري طي مهاجرت     بافته  دست
بـافي در ايـران       هاي گلـيم    يكي از انواع شيوه   » باف  گليم پيچ «. اند  ديگر به ارمغان برده شده    

هاسـت و بجـاي پودهـا،         بافيِ ساده در ايجاد نقش توسط خامـه         است كه تفاوت آن با گليم     
اين شيوه در بـين     . آورند  وجود مي   ها نقش را در گليم به       هاي پيچيده شده به دور چله       خامه

بـافي بـا       از مراكـز فـرش     ايالت و عشايرِ شمال غربي ايران رايج بوده است و در هر يـك             
  . هاي بومي و سنتي همان منطقه در قالب جديدي شكل گرفته است ويژگي

بافي در گليم طي چند قرن در بين ايالت و عشاير واليت كرمان رايج بوده                 ي پيچ   شيوه
 بافنـدگان    از سـوي   1»پـيچ   گليم شـيريكي  «و در چند دهه اخير، در قالبي نو و بديع با نام             

هـاي تـاريخي      ي كه در اين مقاله مطرح است در مورد ريشه         پرسش. استفرش عرضه شده    
ايـالت افـشار و     . بـافي واليـت كرمـان اسـت         ي كهنِ فرش    بافي در منطقه    ي گليم   اين شيوه 

ي بافنـدگي را در طـي         بچاقچي كه جزوي از فرهنگ بومي واليت كرمان هستند، اين شيوه          
فرض بر ايـن  . اند رده و به نسل امروز سپردهها در اين واليت، سينه به سينه نگهداري ك  سده

بافيِ گليم مربوط بـه دوران حـضور آنهـا در             ي پيچ   است كه دستيابي ايالت مزبور به شيوه      
بافي شمال غربي ايران يعني آذربايجان و منطقه آناتولي است كه به همين منظـور                 مركز پيچ 

                                                 
ي آن را به مـشاركت بافنـدگان    وجه تسميه. شود  ميناميده» پيچ شيركي«يا » پيچ شيريكي« اين نوع گليم     .1

در واقع شـاخص معينـي      . دهند  در بافتن گليم يا قرار گرفتن دو تار در پيچيدن خامه به دور آنها ارتباط مي               
  .براي وجه تسميه مزبور و اتفاق نظري در اين زمينه وجود ندارد
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  گلـيم «ن در ارتبـاط بـا       سرگذشت تاريخي حضور ايالت افشار و بچاقچي در واليت كرما         
  .گيرد مورد بررسي قرار مي» باف پيچ

رد . روشي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحقيق تـاريخي اسـت               
پاي حضور ايالت افشار و بچاقچي در ايران و واليت كرمان در منابع تـاريخي جـستجو و       

در ايـن پـژوهش     . ي حاصل شده است   گير  پس از مطابقت آنها با منابع تاريخ محلي، نتيجه        
اند و مطالب آنها با منابع تـاريخي          منابع تخصصي فرش نيز مورد توجه و مطالعه قرار گرفته         

  .تطبيق و به بهترين نتيجه ارجاع داده شده است
  

  باف ي گليمِ پيچ پيشينه
ت، مناطق در منابع به آنها اشاره شده اس» باف گليم پيچ«ي  ترين مراكزي كه در زمينه قديمي

هـاي    آلـستر هـال حكومـت     .  هستند 3 و قفقازِ جنوبي   2)آسياي صغير ( آناتولي   1آذربايجان،
ـ 12/م7ـ18اسالمي در ايران، آناتولي و شمال آفريقا بين قرون           ق را از عوامـل توسـعه       1ـ

هاي سلجوقي، عثماني، مغول،      در اين دوران حكومت   . داند  بافي در گليم مي     يافتن شيوه پيچ  
. انـد   يك و بربرهاي شمال آفريقا، حاميان بزرگ هنر نساجي و بافنـدگي بـوده             صفوي، ممال 

هاي بافندگي و دورِ هم جمع كردن بافنـدگان و            بسياري از اين فرمانروايان، با ايجاد كارگاه      
كه به اهـداف تجملـي خـود دسـت يابنـد، ناخواسـته               رنگرزهايي از سراسر آسيا براي اين     

                                                 
 ارس رود شمال در آران آن مقابلِ در و اشدب  مي ارس رود جنوب در كه است تاريخي آذربايجانِ  منظور .1

 و گـيالن  بـه  مـشرق  از و تركيـه  بـه  مغرب از و ارس رود به شمال از آذربايجان تاريخي حدود. دارد قرار
 بـه  نظـري  ،)1375(محمـدجواد مـشكور   . شود  مي محدود) زنجان (خمسه و كردستان به جنوب از و طالش
  .14كهكشان، ص :تهران آذربايجان، تاريخ

 مـشرق  و سـياه  دريـاي  بـه جنـوب    اي  جزيره شبه نام. آناتولي. الصغري  آسية) اخ (]ص  يِ [:صغير  آسياي .2
نامـه    لغـت  اكبر دهخـدا،    علي. است جزيره  شبه همين تقريباً امروزين تركيه مملكت و سوريه شمال و مديترانه
  .www.loghatnaameh.org (accessed 30/9/2014) ،دهخدا

 كـشورهاي  شـامل  جنـوبي  قفقـاز . همان. خزر بحر و سياه درياي بين است اي  ناحيه نام) خا (]قَ[:  قفقاز .3
 تركيـه  خـاوري  شـمال  و ايـران  بـاختري  شـمال  از كوچكي هاي  بخش و گرجستان ارمنستان، آذربايجان،

  .شود مي



 25مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    30

 

هـايي غيـر از    دادند و آنها شيوه    ي نوين شهرنشينان قرار مي    ها  بافندگان را تحت تأثير سبك    
بردنـد    هاي اصليِ خويش مـي      كردند و با خود به سرزمين       هاي بومي خود را تجربه مي       شيوه

   1.بافي در گليم است ها، شيوه پيچ كه يكي از اين شيوه
 قـرن   يكي از زيراندازهاي برجاي مانده از دوران مزبور، بـين قـرون اوليـه اسـالم تـا                 

رود داراي    باف است كه بر اساس نظرِ آلـستر هـال گمـان مـي               دوازدهم هجري، گليمي پيچ   
 و سنندج 2هاي صحنه ي بافت گليم مزبور را در گليم آلستر هال شيوه. منشأيي عثماني باشد

هـا ماننـد      بـافي در سـاير دسـتبافته         البته شيوه پـيچ    3.در كردستان ايران مشاهده كرده است     
بافي در سوئيس كشف شـده        هاي كتانيِ پيچ    پارچه. تر است   اي بس كهن     سابقه پارچه، داراي 

 سال پيش از ميالد است و عالوه بر آن منسوجات كهن ديگري در 2000است كه متعلق به 
نيز يافت شده كه با شـيوه       ) پرو(و در قاره آمريكا     ) مصر(، در قاره آفريقا     )ايران(قاره آسيا   

  4.اند شده بافي تهيه مي پيچ
ــده  ــل سـ ــالي در اوايـ ــستم، قـ ــه      بيـ ــد كـ ــده بودنـ ــن عقيـ ــر ايـ ــان بـ   شناسـ

  شـده    بافتـه مـي   ) كـشور آذربايجـان   (بـاف فقـط در شـماخي، شـهري در قفقـاز               گليمِ پيچ 
ــام    ــاور، نـ ــن بـ ــابق ايـ ــت و مطـ ــوماخ«اسـ ــا » سـ ــوماك«يـ ــراي آن 5»سـ    را بـ

                                                 
 كارنـگ،   :تهـران  شـايان،   الفـت  نيلـوفر  و فـر   همايون شيرين ترجمه ،گليم  ،)1377(هال و ديگران    آلستر .1

  .15ص
 رسـاني   اطـالع  پايگـاه  كشوري، تقسيمات اطالعات بانك. كرمانشاه است  استان هاي  شهرستان از  صحنه .2

  .http://portal2.moi.ir/(accessed 13/5/2014)، ايران كشور وزارت
  .15، صگليم .3
  .55، صهمان .4
 و نـامش  بـرخالف  دوزي  سـوزن  .نامنـد   مـي  »سـوماخ  «يـا  »دوزي  سوزن «اشتباه به را بافت گونه  اين« .5

 اضـافه  بـاف   دسـت  بـه  كـار  حـين  در كه است پود هاي  نخ با بافندگي دوزي،  سوزن و گلدوزي به شباهتش
 قـديم  در كـه  اسـت  »سـوماخ  «يا »شماخي «نام به قفقاز در شهري به منسوب »سوماخ «عبارت. شود مي

 ديربـاز  از كـه  اسـت  تـذكر  بـه  الزم. دآي  مي حساب به آذربايجان جزو امروز و است بوده شيروان پايتخت
  .52ص ،گليم .».اند بافته زيبايي بسيار باف پيچ هاي قالي آذربايجان، هنرمند هاي بافنده
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بافنـدگانِ  نوع گلـيم عـالوه بـر كـشور آذربايجـان در بـين              در صورتي كه اين      1.برگزيدند
گروه وسيعي از   » باف   پيچ گليم« در ايران    2.كشورهاي ايران و عثماني نيز رواج داشته است       

بـافي بـه      ي گلـيم    باف را به خود مشغول داشته است كه انواعي از اين شـيوه              هنرمندان گليم 
هـاي اردبيـل و    در اسـتان » وِرنـي «هـاي فـارس و خوزسـتان،     در استان » رندي«هاي    نام

در اسـتان كرمـان از آن   » پـيچ  شيريكي« استان خراسان و  در» سوماك« شرقي،  آذربايجان
بافيِ گليم در بين ايالت ايران عالوه بـر ايـالت شـمال                شيوه پيچ  3.شوند  جمله محسوب مي  

قبايلِ تُـرك قزلبـاش در      (هاي بختياري، لري، بلوچ، قبايل اويماق         غربي كشور، ميان بافنده   
هـاي ايـالت       و در بين بازمانـده     4ستان عراق نيز متداول است    و كردهاي كرد  ) دوره صفويه 

استان كرمان از جمله افشار و بچاقچي نيز رواج دارد و به ساير بافندگان فـرش در حـوزه                   
  .گاه آنها در اين استان نيز تسري يافته است سكونت

                                                                                                                   
: اسـت  شـرح  بـدين ] verni [وِرنـي  يـا ] sumāk [سوماك ذيل توضيحات ايران فرش جامع فرهنگ در

 شده، بوسيله  فراهم پيش از ي  نقشه نبدو و ذهني صورت به ها  گليم ساير همچون كه نما  فرش است گليمي«
 ايـن  .... شـود   مـي  بافته شاهسون ايل و شرقي آذربايجان در مغان و ارسباران مناطق عشاير دختران و زنان
 طـي  ورنـي : اند  نوشته. است معروف نيز »سوماك «نام به كنند  مي هم دوزي  سوزن آن روي بر بعضاً كه گليم
 در و آمـده  مغان و نواحي آن عشاير و ايالت و ارسباران نواحي به آذربايجان جمهوري از گذشته قرن يك
 در كـه  شـود   مي بافته) خوابيده (افقي دار روي بر ورني. است دستباف اين صادركننده تنها ايران حاضر حال
 به باريك و دراز هاي  تكه صورت به باختران در را ورني. ... شود  مي مستقر عشاير هاي  خانه يا چادر داخل
 احمـد   ».كننـد   مـي  دوزي  سـوزن  پيچيـده  هـاي   نقـش  بـا  را آن سـطح  و بافنـد   مـي  متـر  سـه  معمولي طول

  .562ـ563صص دي،:تهران ،ايران فرش جامع فرهنگ  ،)1372(دانشگر
 .55، صگليم .1

  .55ص آذر، :تهران ،ايران مانندهاي گليم و گليم شناخت ،)1389( حسين ياوري.2
 هـاي   گلـيم  ــ 1: انـد   شـده  بنـدي   طبقـه  گروه سه به و است شده اساييشن گليم نوع 30 از بيش ايران  در .3
 غيـر  ولـي  رو يـك  «هـاي   گلـيم  ــ 3 »سوماك «يا »رو يك «هاي  گليم ـ2 »تخت «يا »دورو «يا »ساده«

گلـيم  «ي  ي دوم هستند كه همگي به شـيوه    از دسته » پيچ  شيريكي«و  » ورني«،  »رندي«هاي    گليم. »سوماك
  .54، 123، 124، 125ص ،همان .شوند بافته مي» باف پيچ

 .55، صگليم .4
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هـاي    بافي هم جزوي از دستبافته      بافي ايلياتي و عشايري در استان كرمان، كه گليم          فرش
هاي سيرجان، بافت، رابر، ارزوئيه، شـهربابك، بـم، جيرفـت و          عشايري است، در شهرستان   

هـاي سـيرجان، بافـت، ارزوئيـه و           توابع آنها رايج است و در بين آنها منحـصراً شهرسـتان           
فرشِ ايلياتي در اسـتان كرمـان، مربـوط بـه     . پردازند پيچ مي جيرفت به توليد گليم شيريكي 

هـاي گذشـته در       در طي سده  » باف  گليم پيچ «. وچنده در اين استان است    ايالت و عشاير ك   
اين ايل حـدود پـنج      . ترينِ آنها ايل افشار است      ايالت واليت كرمان رايج بوده است كه مهم       

بافيِ ايران يعني آذربايجان به واليت كرمان كـوچ كـرده و در منـاطق     سده قبل از مركز پيچ  
ق و قشالق پرداخته است و سـپس بـه منـاطقي از توابـع               سيرجان، بافت و ارزوئيه به ييال     

  .خصوص منطقه اسفندقه نيز مهاجرت داشته است جيرفت، به
  

 در واليت كرمان» باف گليم پيچ«نقش تاريخيِ ايالت و عشاير در ترويج 
  ايل افشار) الف

 در 1د،ي ايل افشار كه اصالتاً از آسياي مركزي و از قبايـل غُـز هـستن    راه مهاجرت گسترده 
 از   ليكن بايد توجه داشت؛ پيش     2ق، به ايران باز شد؛    5/م11زمان سلجوقيان در اوايل قرن      

تعداد قابل توجهي از تركـان در دوره        . هايي از آنها به ايران آمده بودند        اين دوران نيز دسته   
ـ              سلطان محمود غزنوي از ماوراء     ا النهر، به خراسان كوچ داده شدند و از آنجا گروهي از آنه

 موج  3.در دوره سلطان محمود و گروهي ديگر در دوره سلطان مسعود، به آذربايجان رفتند             
ق اسـت كـه در ايـن        7/م13 قرن دوم مهاجرت افشارها به ايران در زمان حمله مغوالن در         

   4. مهاجرت در آذربايجان سكني گزيدند از مرحله
سلسله صـفويه جـزو     ايل افشار يكي از حاميان اسماعيل صفوي در به قدرت رساندن            

                                                 
  .13هنر، ص فرهنگستان :تهران ،ايران شرقي جنوب ايالت هاي افشاردستبافت ،)1389( پرويز تناولي.1
 هـاي   افشاردستبافت ؛   62آنزان، ص  موسسه: تهران ،خوزستان ساله پانصد تاريخ ،)1373(احمد كسروي  .2

  .15، صايران شرقي جنوب ايالت
 كوشـش   بـه  كـسروي،  كاروند: در ،يافته؟ راه آذربايجان به كي از و چگونه تركي ،)1352( كسروي احمد .3

  .328فرانكلين، ص :تهران ذكاء، يحيي
 .16، صهمان .4
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ـ  بوده و در او    1قبايل اتحاديه قزلباش   اي مهـم و تأثيرگـذار در         ق، قبيلـه  10/م16ل قـرن    اي
دو استان خوزستان و كهكيلويه، از قرون ميانه تا اوايل قـرن            «. شد  آذربايجان محسوب مي  

ترين مركز تجمع افشارها بودند، كه شاه عباس اول تجمـع آنهـا را در هـم                   ق، مهم 11/م17
هايي از آنها به آذربايجان رفتند و از آن پس آذربايجان به              در اثر اين واقعه، دسته    . تشكس

ترين اقـوام تـرك در بـين           ايل افشار كه از پراكنده     2».ترين زيستگاه آنها درآمد     صورت مهم 
هايِ آن را در بين ايـالت و عـشاير خوزسـتان،               افراد و شاخه   3هاي ايران بوده است،     استان

، آذربايجـان، قـزوين، فـارس،       )زنجان(، رامهرمز، كهكيلويه، خمسه   )دورق(انشوشتر، شادگ 
 اما بر اساس سرشـماري عـشاير كوچنـده          توان ديد،   ن مي كرمان، خراسان، سيستان و همدا    

هاي كرمان و هرمزگان يـيالق و         ش، ايل افشار تنها در استان     1387/م2008ايران در سال    
در ... از جملـه كهكيلويـه، رامهرمـز و شـادگان و            ها     و در ساير استان    4قشالق داشته است  

  . است دوران تاريخي حضور داشته و سپس آنجا را ترك كرده
ايل افشار در بين ايالت كوچنده به استان كرمان، بزرگترين ايلي است كه از آذربايجان               
به كرمان مهاجرت كرده و در منطقه سيرجان و نواحي بافت و ارزوئيه به قـشالق و يـيالق                   

تـرين    ترين و اصـلي     سزايي در توليد مهم     كه ايل افشار تأثير به     با توجه به اين   . پرداخته است 
نوع قالي و گليم ايلياتي استان كرمان، يعني قالي و گليم افشاري داشته است و همچنين بـا                  

 بـه منطقـه كرمـان       5بافيِ گليم يعني آذربايجان و آسياي صـغير         كه از مركز پيچ    توجه به اين  
پيچ و هم از جهـت        هايِ فرهنگي گليم شيريكي     رت كرده است، هم از نظر تعيين ريشه       مهاج

                                                 
 ذوالقدر، لو، تَكَه ملو،̉رو شاملو، اُستاجلو، تركمان قبايل از شدند، مي ناميده اويماق كه قزلباش بزرگ  قبايل.1

 نقـش  صـفويه  پادشاهي تشكيل در اسماعيل شاه از حمايت با كه بودند بورتلو  باي و اقورس قاجار، افشار،
  .24، 49ص مركز، :تهران عزيزي، كامبيز  ترجمه ،صفوي عصر ايران ،)1387( راجر سيوري.داشتند اساسي

  .17 ص،ايران شرقي جنوب ايالت هاي افشاردستبافت .2
 .16 ص،همان .3

 ،تفـصيلي  نتـايج  ،1387 كـشور  كوچنده عشاير اقتصادي اجتماعي سرشماري ،)1388 (ايران،  مركزآمار .4
 .35عمومي، ص روابط و الملل بين امور رياست، دفتر ايران، آمار انتشارات مركز تهران،

علـم،   :تهـران  پـاريزي،  باسـتاني  محمدابراهيم كوشش  به ،االرشاد صحيفة ،)1384(مالمحمدمؤمن كرماني  .5
  .162ص
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  .باف در استان كرمان حائز اهميت است تعيين قدمت گليم پيچ
منابع تاريخي به اتفاق، زمانِ ورود ايل افشار به استان كرمان را اوايل دوره صفويه يعني 

 پژوهشگران بسيار محدود و تفاوت نظرِ       دانند و اختالف نظرهاي     ق، مي 10/م16اوايل قرن   
مجداالسالم كرماني ورود ايل افشار به      . رسد  آنها از نظر سالِ ورود به كرمان به دو دهه نمي          

ق، در زمان پادشـاهي شـاه       916/م1510بيگ در     بيگ يا بيرام    كرمان را به سركردگي بهرام    
روعِ كار افـشاريان را در       باستاني پاريزي حسنِ مطلع ش     1.اسماعيل صفوي ثبت كرده است    

ق، بـا   930/م1520در دهه   ) حاكم داراالمان كرمان  (» حسن سلطان افشار  «كرمان از زمان    
 آورده  االرشـاد    صـحيفة  مالمحمد مؤمن كرماني در كتـاب        2.استنادات تاريخي نوشته است   

است كه نام طوايف افشار در حكومت كرمان، از همان صـدر حكومـت صـفوي، يعنـي از                   
 قـالي ايـران      سيـسيل ادواردز در كتـاب      3.شاه اسماعيل در رديف اول بوده اسـت       روزگار  

براساس منبع نامعلومي، زمان مهاجرت اين ايل به استان كرمان را در دوره شـاه طهماسـب                
خـان     در همين راسـتا احمـدعلي      4.نوشته است ) ق930ـ984/م1524ـ1576(اول صفوي   

قلـي سـلطان    قلي سـلطان پـسر مـصطفي       اه آورده است كه ش    تاريخ كرمان وزيري در كتاب    
ق، در ركاب شاه ايران به      943/م1536افشار، حاكم كرمان در دوره شاه طهماسب اول، در          

 آلستر هال نيز معتقد است كه ايـن ايـل پـس از نافرمـاني از شـاهان                   5.خراسان رفته است  
 منـاطق   ق از مجاورت اين پادشاهي در شمال غربي ايران به ساير          10/م16صفوي در قرن    

كشور كوچانيده شده و بخشي از آن به مناطق كوهستاني واليت كرمان كـه مناسـب بـراي                  
دار و    هاي گره   هاي سنتي خود را شامل قالي       دامپروري بود نقل مكان كرده است و دستبافته       

هاي متنوع و گوناگوني كه در ميان قبايل شمال غربي ايران رايج بوده، به ايـن منطقـه                    گليم
                                                 

، 3افـشار، ج   محمـود  دكتـر  نامواره: در ،»كرمان سياست و تاريخ در افشارها« ،)1366(يپاريز باستاني .1
  .1505ص بنياد موقوفات دكتر محمود افشار،: تهران اصفهانيان، كريم و افشار ايرج كوشش به
  .همان .2
  .162، صاالرشاد صحيفة .3
 .243كتاب، ص دوستداران انجمن :تهران صبا، دخت مهين  ترجمه ،ايران قالي ،)1362( سيسيل ادواردز.4

علمـي،   :تهـران  پـاريزي،  باسـتاني  محمـدابراهيم  كوشش  به ،كرمان تاريخ،  )تا  بي( خان وزيري،   احمدعلي .5
  .600ص
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   1.آورده است
اي در حدود پنج      بنابراين بر اساس منابع تاريخي ورود ايل افشار به استان كرمان سابقه           

سنگ حضور ايـل      باف در اين استان كه قدمتي هم        ي گليمِ پيچ    قرن دارد كه مطابقِ آن سابقه     
ايل افشار در اوايل ورودشان بـه كرمـان، در          . افشار دارد، بايد به پانصد سال پيش برگردد       

ي به نسبت مشخصي را بـراي          اين واليت پراكنده بودند و با گذشت زمان محدوده         سرتاسر
ــد  ــاب كردن ــيالق انتخ ــشالق و ي ــرن 2.ق ــر ق ــه (ق 13/م19 در اواخ ــصر قاجاري ) در ع

زبان افشار را عمده ايـالت        ايل ترك جغرافياي كرمان   خان وزيري نويسنده كتاب       علي  احمد
يك ناحيـه از  (زوئيه و ييالقِ آن را بلوك اَقطاع   كرمان نوشته است و قشالقِ آن را بلوك ار        

 بر اساس منابع تاريخ محلـيِ سـيرجان و بافـت، ايـل     4. تعيين كرده است3)بافت و اسفندقه 
و زنجـان از    ) اروميـه (ابتدا از رضائيه    : افشار در دو مرحله به استان كرمان كوچ كرده است         

 ارتبـاط  5.فت و سيرجان آمده اسـت توابع آذربايجان به فارس و سپس به اقطاع و حدود با    
بين كوچ ايل افشار در اوايل صفويه و مهاجرتي كه از مسير فـارس بـه اسـتان كرمـان در                     

                                                 
 سـاير  نقـش  نافيِ كرمان، استان عشايري هاي  دستبافته در افشار ايل پررنگ نقش. 244،  247، ص گليم .1

 افـشار،  كارهـاي ايـالت    تأثير تحت كرمان استان هاي  دستبافته زا بسياري واقع، در نيست؛ طوايف و ايالت
  .است لر و قشقايي

  .22، صايران شرقي جنوب ايالت هاي افشاردستبافت .2
 .20، صاالرشاد صحيفة .3

 بـه  مايـل  مغـرب  در اسـت،  كرمـان  معظم بلوكات از يكي «اَقطاع: است آمده كرمان جغرافياي  در كتاب  .4
 و كشكوئيه خاك از بعضي و سيرجان از بعضي مشرق و بردسير مغرب در فرسخ 22 بفاصله گواشير جنوب

 عرضـش  و فرسخ 20 خَبر ديخوي تا رابر رود  هليل از طولش. است واقع كوشك شمال و فارس خوشناباد
 كوشـش   بـه  ،كرمـان  جغرافيـاي  ،)1353(خان وزيري   احمدعلي»  .فرسخ 12 آب  دشت ماهانوي تا گوغر از

  .145ص ابن سينا، :تهران پاريزي، انيباست محمدابراهيم
اكبـر    ؛ علـي  177شناسـي، ص    كرمـان  مركـز  :كرمـان  ،سـيرجان  تـاريخ  ،)1376(رهبري اكبر وثوقي   علي .5

 كتـاب  در اسـفنديارپور  ؛222شناسـي، ص    كرمـان  كرمان، مركـز   ،زمان آئينه در سيرجان  ،)1378(بختياري
 فـارس  در و كردند مهاجرت فارس طرف به زنجان و اروميه مناطق از افشارها كه است آورده بافت تاريخ

 سـپس  و جهرم به منطقه اين از نباشند، قشقايي ايل يوغ زير اينكه براي و شدند ساكن قشقايي ايل جوار در
هوشـمند   ؛شـدند  تبعيـد  ارزوئيـه  بـه  داشـتند  كه خونيني درگيريِ خاطر به داراب در. كردند كوچ داراب به

  .122ص شناسي، كرمان مركز كرمان، ،بافت ختاري  ،)1384(اسفنديارپور
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كه منابع تاريخ محلي زمان دقيق و روشـني را   منابع تاريخ محلي آمده است، با توجه به اين 
  .اند، بر ما مشخص نيست براي آن معلوم نكرده

 اما اغلـب آنهـا در       ز افشارها زندگي چادرنشيني دارند،    هي ا در استان كرمان هنوز گرو    
بـر اسـاس سرشـماري      . انـد   اي خـود را از دسـت داده         روستاها مستقر شده و هويت قبيله     

ي قشالق و ييالقِ ايل افشار در شهرسـتان           هاي گذشته و همچنين منابع تاريخي، عمده        دهه
اي اسـت كـه    اين موضوع بـه گونـه  . ي آن در شهرستان سيرجان بوده است بافت و كمترينه 

ش، 1366تيرمـاه /م1987طبق سرشماري اجتماعي و اقتصادي عشاير كوچنده در جوالي          
 نفر در استان كرمان بوده است كه از         12121 خانوار و جمعيت     2074اين ايل داراي تعداد     

در ايـل افـشار     . اند   نفر در شهرستان بافت بوده     10778 خانوار به جمعيت     1841اين تعداد   
 خـانوار و  1574داراي تعداد ) بافت(ش در همين شهرستان    1377تيرماه  / م1998جوالي  

  1. نفر جمعيت بوده است9453
عالوه بر مناطق سيرجان، بافت و ارزوئيه كه مقصد مهاجرت ايل افشار بوده، بخشي از               

  بـه  جغرافياي كرمـان  احمدعلي خان وزيري در     . اين ايل به منطقه جيرفت كوچ كرده است       
 وي در 2.در بين ايالت جيرفـت اشـاره كـرده اسـت    » اوشاقي ولي«يك طايفه افشار به نام    

بكري نوشته است كه در بهار و تابستان بيست خـانوار افـشار در آنجـا سـكني                    توصيف ده 
اي عشاير لُر كه سـاكن         همچنين ايرج افشار سيستاني در بررسي ايالت كرمان، عده         3.دارند

كند و طبق نظر      معرفي مي » اوشاغي  لر ولي «اند را     ب و اسفندقه بوده   آ  كوهستان مهني، دشت  
توان    مي 4.دانند  بعضي از لرانِ منطقه كرمان، اصلِ لران اين منطقه را از سرزمين كهكيلويه مي             

شهرت دارند، از همـان ايـل افـشار       » اوشاغي  لر ولي «احتمال داد كه اصلِ لرهايي كه با نام         
                                                 

 .130، صتاريخ بافت .1

 كوشـش  بـه  ،كرمـان  دهـات  ي رسـاله  ي ضـميمه  بـه  كرمـان  جغرافيـاي  ،)1376(خان وزيـري     احمدعلي .2
 .214اسالمي، ص ارشاد و فرهنگ وزارت :تهران پاريزي، باستاني محمدابراهيم

 كوشـش  بـه  ،كرمـان  دهـات  ي رسـاله  ي  ضـميمه  بـه  كرمـان  جغرافيـاي  ،)1385(وزيـري خان    احمدعلي .3
  .413علم، ص :تهران پاريزي، باستاني محمدابراهيم

 نسل :تهران ،2ج ،ايران عشايري طوايف و چادرنشينان ها،  ايل بر اي  مقدمه ،)1368(سيستاني  ايرج افشار  .4
 .717دانش، ص
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   1.اند  در كهكيلويه سكونت داشته و به منطقه جيرفت كوچ كردهباشند كه در دوران صفويه
مطلب ديگري كه در اين زمينه در تاريخ محليِ بافت آمده است، قشالق برخي ايالت و             

ي بافت به مناطق جيرفت، كهنوج و رودان است كه احتمال حضور ايل افشار                عشاير منطقه 
هـاي    اولي در اين زمينه، نوشته است كه كوه        پرويز تن  2.گرداند  تر مي   در اين مناطق را محكم    

دارنـد  » افشار كوهي «يا  » فرش كوهي «جبالبارز، اقامتگاه افشارها نيست؛ اما فرشي به نام         
اي از مكتـب فـرش        كه با فرش افشاري وجوه مشتركي دارد و شـايد بتـوان آن را شـاخه               

هايِ آنها    شار در ركعت  هاي جبالبارزي با ايل اف      بافته   همچنين ارتباط دست   3.افشاري شمرد 
  4.باف هستند هايِ جبالباري پيچ شود و بيشترِ ركعت نيز ديده مي

هاي ايل افشار از جملـه   تواند داليل متقني بر ترويج دستبافته شواهد و قرائن مذكور مي    
 تأييد اين مطلب، اكنـون      در. در برخي مناطقِ بافندگي جيرفت باشد     » بافيِ گليم   پيچ«شيوه  
بافي در بين روستائيان و عشايرِ مناطق اسفندقه، ساردوئيه و جبالبـارز در                گليم بافي و   قالي

 البتـه ايـن نكتـه را نيـز بايـد يـادآور شـويم كـه حـضور                    5.شهرستان جيرفت رايج اسـت    
پيچ در دهه گذشته در جيرفـت بخـصوص در اسـفندقه نيـز از                 توليدكنندگان گليم شيريكي  

احتماالً تجـار و توليدكننـدگانِ گلـيم نيـز          . بوده است بافي در اين منطقه       عوامل رونق گليم  
، براي توليـد    )اسفندقه(بافي در منطقه جيرفت       بافي و گليم    ي قالي   آگاهانه با توجه به پيشينه    

  .اند پيچ به اين مناطق مراجعه كرده گليم شيريكي
  

  ايالت بچاقچي و شول ) ب
خصوص   هاي عشايري استان كرمان به      تهباف  توان تأثيرِ آن را بر دست       از ديگر ايالتي كه نمي    

                                                 
  .437 همان، ص.1
  .117، صتاريخ بافت .2
 .46ـ47، صايران شرقي وبجن ايالت هاي  افشاردستبافت.3

اي است كه كـاربرد آن بـراي          دستبافته» ركت«يا به لهجه محلي شهرستان بافت       » ركعت«. 50 همان، ص  .4
پيچ يا مفرش نيز      عشاير در حمل و نگهداري رختخواب يا چيزهايي مشابه آن بوده است و به آن رختخواب               

  .اند گفته
 .259شناسي، ص كرمان مركز :كرمان ،جكهنو و جيرفت تاريخ ،)1390(عزيزاهللا صفا .5



 25مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    38

 

 از دامپـروري، صـنايع   در اين ايل پس. ، ايل بچاقچي استشهرستان سيرجان ناديده گرفت  
در بـين  . دستي از جمله ريسندگي و بافندگي منبع مهمـي در درآمـد خـانواده بـوده اسـت      

ن، پـالس،   هايِ مرغوب اين ايل، از جمله قالي، قاليچه، جاجيم، گلـيم، خـورجي              بافته  دست
   1.شود پيچ نيز ديده مي گليم شيريكي... نمكدان و
ترين اطالعي كه از ايل بچاقچي وجود دارد، مربوط به سفرنامه ابـن بطوطـه در                  قديمي

ابن بطوطـه در    . اوايل قرن هشتم هجري در زمان حكومت ايلخانان مغول در آناتولي است           
د، به سيواس در منطقه آناتولي      ق به طول انجامي   725ـ734/م1325ـ1334سفر خود كه از     

  و از وي    رفته است و در اين منطقه، افراد ايل بچاقچي به استقبال وي و همـسفرانش آمـده                
اش   ي را در سـفرنامه    نـواز    تمجيد فراوان از اين مهمـان      اند كه تعريف و     ها كرده   نوازي  مهمان

ـ  8/م14 ظاهراً ايل بچاقچي در اوايل قرن       2.آورده است  اتولي، از ملـك و  ق در سـيواسِ آن
هاي بومي آناتولي نيز در ايـن ايـل رايـج      مكنَتي برخوردار بوده و به احتمال قوي دستبافته       

گـذاري    توان پايـه    بافيِ آناتولي مي    ي حضور در مركز پيچ      با تكيه بر همين سابقه    . بوده است 
ي در طيِ قرن    به احتمال، ايل بچاقچ   . در ايل مزبور را استنباط كرد     » باف  گليم پيچ «ي    شيوه
زيرا در قـرن يـازدهم در       . ق از سيواس به منطقه آذربايجانِ ايران كوچ كرده است         10/م16

از ايـل   (دوره صفويه، از طوايف مهم در اروميه ارشلوها هـستند كـه ارشـلوهاي سـيرجان                 
  3.شوند اي از آنها محسوب مي شاخه) بچاقچي

در . جان به كرمان اتفاقِ نظر دارند     منابع تاريخ محلي در مهاجرت ايل بچاقچي از آذرباي        
ي    تيـره  52خان وزيري، بچاقچي را جزء        نگارِ وقايع كرمان، احمدعلي     دوره قاجاريه، تاريخ  

تاريخ  كتاب   4. خانوار ثبت كرده است    200افشار در واليت كرمان دانسته و جمعيت آنها را          
است كه در دوره نادرشاه     موطن اصليِ اين ايل را منطقه آذربايجان نوشته و آورده           سيرجان  

سكونتگاه و ييالقِ آنهـا كوهـستان چارگنبـد و          . اند  افشار، به منطقه سيرجان كوچ داده شده      
                                                 

 .702، ص2ج ،ايران عشايري طوايف و چادرنشينان ها، ايل بر اي مقدمه .1

  .359آگاه، ص :تهران ، ترجمه محمدعلي موحد،بطوطه ابن سفرنامه ،)1370( ابن بطوطه.2
  .17، صايران شرقي جنوب ايالت هاي افشاردستبافت .3
  .317، ، صكرمان دهات ي سالهر ي ضميمه به كرمان جغرافياي .4
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 ايـرج   2.البقر و مراتع پيرامونِ آن بوده است         و قشالق آنها عين    1شهر  روستاهاي بلورد و كهن   
 كـه نادرشـاه     سفيدان و مطلعانِ ايل بچاقچي نوشـته اسـت          افشار سيستاني نيز از قول ريش     

 امـا باسـتاني   3؛داغ آذربايجان به سـرزمين كرمـان كوچانـده اسـت       افشار اين ايل را از قره     
پاريزي زمان مهاجرت ايل مزبور را از آذربايجان به كرمان مشخص ننموده و نوشته اسـت                

اكبر بختياري نيـز در ايـن زمينـه آمـده      ر كتاب علي د4.كه زمان مهاجرت آنها معلوم نيست   
آن زمان ايل قشقايي از آذربايجان به فارس كوچانده شدند، بچاقچي نيـز جـزء آن                «: است

 آلستر هال نيز در مورد ايل بچاقچي        5».اند  ايل بوده است كه بعداً به سيرجان مهاجرت كرده        
ــشار مــي ــه آن را از طوايــف اف ــسته، نوشــته اســت ك ــشار«: دان ــان بوچــاق «اف ــا»چي   ي

نظم از شهرستان زنجان در كردستان شـمالي هـستند            ي، گروهي پراكنده و ب    »چي  بورچارق«
هـا و     هـا، جـاجيم      قـالي  6».كه توسط نادرشاه ابتدا به فارس و سپس به كرمان منتقل شدند           

ي اَرشلو از طوايف پرجمعيت ايل بچاقچي، نـشان ديگـري از              پيچِ طايفه   هاي شيريكي   گليم
بافي در اسـتان كرمـان        ن شيوه گليم  باف و ترويج اي     نقش پررنگ اين ايل در توليد گليمِ پيچ       

 همچنين طايفه عباسلو نيز از ديگر طوايف ايـن ايـل، بافنـدگان              7.بخصوص سيرجان است  
هنرمند قاليباف را در خود جاي داده و توليدات قاليِ زنانِ اين طايفه با نام قـالي افـشاري                   

  8.مورد توجه بوده است
ـ       از ديگر گـروه   » شول«ايل يا طايفه     ه نقـش پررنگـي در بـافتن گلـيم          هـايي اسـت ك

در منابع تاريخي، گاهي به عنـوان ايـل و          » شول«. پيچ در شهرستان سيرجان دارد      شيريكي
                                                 

 .179ص، سيرجان تاريخ .1

  .696، ص2ج ،ايران عشايري طوايف و چادرنشينان ها، ايل بر اي                                    مقدمه .2
 .همان .3

  .428ملي، ص آثار انجمن: تهران ،واد هفت وادي  ،)2535(پاريزي  باستاني.4
 .223، صزمان آئينه در سيرجان .5

 .252، صگليم .6

  .224، صزمان آئينه در سيرجان .7
  .231، صهمان .8
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ايرج افشار سيستاني از شول به عنوان . گاهي به عنوان طايفه مورد بررسي قرار گرفته است
ي پاريزي در باستان. طايفه ياد كرده است و طايفه شول در ذيلِ ايل بچاقچي ثبت شده است           

نمايد كه از زمان انوشيروان بـه          نوشته است؛ اين ايل چنان مي      تاريخ كرمان ي كتاب     تحشيه
 1.اين نواحي كوچانده شده باشد و اين طوايف در غرب و جنوب سيرجان سـكونت دارنـد                

 به نقل از نشريه فرهنگ سيرجان، نوشته است كه اين تاريخِ سيرجاناكبر وثوقي در  اما علي
ي قـشقايي دانـسته       ي طايفـه     از منطقه فارس به حدود سيرجان آمده و آن را نتيجـه            طايفه
آقاي وثوقي همانند باستاني پاريزي منطقه سكونت آنهـا را در جنـوب سـيرجان در                . است

حدود كوه خواجويي و در روستاهاي اميرآباد و دارستان آورده و نوشته كه زبان ايـن ايـل                  
 در گزارشي به نقل از      تاريخ سيرجان  در كتاب    2.رايج است تركي است كه در بين خودشان       

ايـن  . سازمان امور عشايري سيرجان، طايفه شول جزء طوايف ايـل بچـاقچي آمـده اسـت         
در كرمـان ايـل     «: نويـسد   ي آن مي    طايفه از ديد سيسيل ادواردز نيز به دور نمانده و درباره          
ـ            ك از دو تيـره افـشار و بچـاقچي          ترك ديگري به نام شولي وجود دارد كه ظاهراً به هيچي

 ميلـي جنـوب سـعيدآباد نزديـك جـاده بنـدرعباس سـكني               25اين ايل در    . متعلق نيست 
 سـيزدهم از     در سـده   »هـا   شول« آورده است كه     گليم آلستر هال نيز در كتاب       3».اند  گزيده

   .اند لرستان آمده
ن مهاجرت اين طايفه با     بنابر اين با توجه به زبانِ تركيِ رايج در طايفه شول و قرين بود             

اكبـر    اكبر بختياري و علي     كه نظر علي   درصورتي(مهاجرت ايل بچاقچي از فارس به كرمان        
 افشار سيستاني از طوايف ايل بچـاقچي        ، طايفه شول مطابق نظر    )ض شود وثوقي صحيح فر  

 در. گيـرد   پيچ در اين طايفه نيز در راستاي آن قـرار مـي             است كه رايج بودنِ گليم شيريكي     
ي شـول كـه يكجانـشين در روسـتا هـستند، بـه بافنـدگي گلـيم                    حال حاضر زنانِ طايفـه    

  .باشند پيچ مشغول مي شيريكي
هاي ايلياتي مناطقِ مختلف بافندگي در اسـتان          پيچ و دستبافته    ي گليم شيريكي    تاريخچه

                                                 
 .833تا، ص ، بيكرمان تاريخ .1

  .185، صتاريخ سيرجان .2
  .243، صقالي ايران .3
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ـ     كرمان با پيوستگيِ فرهنگي   ده اي كه بين ايالت و عشاير آن وجـود دارد، كـامالً درهـم تني
در . ها و قشالق و ييالقِ عشاير، اين پيوسـتگي را دوچنـدان كـرده اسـت                 است و مهاجرت  

اين ايل در بيـشترِ     . تأييد اين مطلب بايد به پراكندگي ايل افشار در استان كرمان اشاره كنيم            
در راسـتاي   . هاي مختلف تاريخي حضوري چشمگير داشته است        مناطق اين استان در برهه    

يل بچاقچي عالوه بر سكونتگاه اصليِ خود سيرجان، در شهرستان بافـت            همين پيوستگي، ا  
در » طايفـه بچـاقچيِ بنگـان     «ي نسبتاً كوچك از آن به نـام           نيز حضور داشته و يك طايفه     

كرده است و افراد ايـن ايـل عـالوه بـر               قشالق و ييالق مي    ،ي پيش در شهرستان بافت      دهه
 بـه ديگـر كـالم، گلـيم         1.كردنـد   نـدگي مـي   سيرجان و بافـت، در رودان و جيرفـت نيـز ز           

پيچ داراي خاستگاه مشترك ايلي و عشايري در مناطق بافندگيِ آن است و بررسي          شيريكي
پيچ در استان كرمان بدون در نظـر گـرفتن ديگـر              هر يك از مناطق بافندگي گليم شيريكي      

 تنيده اسـت    مناطق، پژوهشي ناقص خواهد بود و تاريخ فرش در اين مناطق آنچنان در هم             
  .كه هيچ يك بدون ديگري وجود مستقل ندارد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .147، 150، صتاريخ بافت .1
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  نتيجه

 منـشأ   ،بافي كه آلستر هال به احتمال       گليم پيچ (شناسي،    هاي محدود باستان    با توجه به يافته   
ي آنـاتولي و آذربايجـان خاسـتگاه          كـه منطقـه    و بر اساس اين   ) آن را عثماني دانسته است    
از جملـه   (بافنـد     بافي گليم مـي     ي است كه در ايران به شيوه پيچ       بسياري از ايالت و عشاير    
شناسان در قرن بيستم راجع بـه         يِ قالي   و همچنين نظر به عقيده    ) ايالت شاهسون و بچاقچي   

ترين مراكـز     توان نوشت كه در آسيا قديمي       بافي، مي   مركزيت كشور آذربايجان در زمينه پيچ     
همچنين در راسـتاي تأييـد ايـن        .  و قفقازِ جنوبي است    آذربايجان، آناتولي » باف  گليمِ پيچ «

گيري بايد اذعان نمود كه بسياري از ايالتي كـه در اقـصي نقـاط ايـران داراي گلـيم                      نتيجه
اند، در مقطعي از دوران تاريخي در آذربايجان سـكونت داشـته و از آنجـا بـه         باف بوده   پيچ

از آذربايجان بـه اقامتگـاه جديـد خـود          بافي را     اند و پيچ    ساير مناطق ايران مهاجرت كرده    
توان به ايل افـشار در كرمـان كـه بـه بـافتن گلـيمِ                  ي اين ايالت مي     اند؛ از جمله    انتقال داده 
پيچ پرداخته است، ايل افشار در خراسان كه گليمِ سـوماك دارد، ايـل قـشقايي در          شيريكي

 كـه بـه صـورت پراكنـده در       بافند و ايالت اويماق     فارس كه بافندگانِ آن گليمِ رندي را مي       
ترين ايل    بر اساس قدمت حضور ايل افشار كه قديمي        .باف دارند، اشاره كرد     كشور گليمِ پيچ  

را در اين اسـتان     » باف  گليمِ پيچ «ي    توان سابقه   بافي در استان كرمان است، مي       در زمينه پيچ  
ه واليـت كرمـان     حدود پانصد سال دانست كه همزمان با اوايل صفويه و ورود ايل افشار ب             

پـيچ در اسـتان       ترين مراكز گلـيمِ شـيريكي       هاي سيرجان و بافت كه مهم       در شهرستان . است
كرمان هستند، ايل افشار و ايل بچاقچي از آناتولي و آذربايجان در دوران تاريخي به استان                

  .دان در اين استان نقش اساسي داشته» بافي پيچ«اند و در ترويج شيوه  كرمان مهاجرت كرده
در مورد شهرستان جيرفت، در نگاه اول شايد اينطور به نظر بيايد كه اين شهرسـتان در                 

ي افـشارِ     امـا وجـود طايفـه     ،  ي تاريخي نيست    باف داراي سابقه و پيشينه      ي گليمِ پيچ    زمينه
نـشيناني از ايـل       و برخي از افراد ايل بچاقچي در جيرفت و حـضور كـوچ            » ولي اوشاقي «

 به عنوان يك منطقه قشالقي، نقش مؤثر ايالت افشار و بچـاقچي را در  افشار در اين منطقه   
بافي يا همان     ي پيچ   سازد و به شيوه     در جيرفت بر ما آشكار مي     » باف  گليم پيچ «گيريِ    شكل

  .بخشد پيچ در اين منطقه هويت تاريخي و فرهنگي مي گليم شيريكي
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