
  

  

  

  

  

  هنر و صنايع دستي استان هرمزگان 

 

  دكتر فريده كريمي موغاري
   پيشوا–ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين عضو هيئ

  
  

  مقدمه
 ة با توجه به رشد و توسع،آداب و رسوم و سنت هاي جزاير و بنادر استان هرمزگانفرهنگ و 

 از طرف ديگر قدمت و اصالت .ستچنان بر سنت و ديرينگي خود پا برجا هم،ساير فرهنگ ها
   .آن و نيز بكر بودنش داراي اهميت بسيار است

توجه اغلب رنگ ها و ظرافت در تزئينات آن وشش زيباي زنان اين منطقه و زيبايي پ  
بينندگان را به خود جلب مي نمايد كه بيانگر هنرمندي زنان اين خطه از سرزمين پهناور ايران 

 سنت ها و آداب و رسوم در هنر و صنايع دستي مردم جزاير و بنادر ةادالع  تأثير فوق.زمين است
 به بررسي هنر و فارس، خليج ما را بر آن داشت كه  به مناسبت همايش بين المللي  فارس، خليج

 شايان ذكر است كه در اين مقاله فقط به .صنايع دستي جزاير و بنادر استان هرمزگان بپردازيم
از ويژگي هاي   زيرا.ات بر روي پارچه بسنده شده استتزئينيج و نيز هنر صنايع دستي و بومي را

  . بارز و چشمگير ساكنان بومي اين جزاير محسوب مي شود
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  صنايع دستي
كنون تعريف كاملي اي مفهوم ثابت و واحدي نيست و تا از نظر لغوي دار،اصطالح صنايع دستي

 وضع نشده و مي ،ر كشورهاي مختلف باشدول د كارشناسان و سازمان هاي مسئكه مورد پذيرش
 ،صنايع دستي«:  در فرهنگ معين آمده است .توان گفت كه داراي مفاهيم متعددي است

 ،فرهنگ معين ( »...وبافي   قالي،بافي  مانند پارچه، دخيل استآنهاهايي است كه دست در  صنعت
  .)2ج 

 از پارچه و قالي و  مي شودچه كه با دست ساختهي عبارت است از آنصنايع دست  
  )  دهخداةنام لغت (.هاي فلزي و غيره در مقابل صنايع ماشيني ساخته
توليد آن  ذوق و بينش انسان در ،صنايع دستي به آن گروه از صنايع گفته مي شود كه مهارت  

 مي توان گفت كه صنايع ، با توجه به اين تعاريف.)المعارف بريتانيكاةداير( نقش اساسي دارد 

هاي آن   يا قسمتي از مراحل ساخت فرآوردهبه آن رشته از صنايع اطالق مي شود كه تمامدستي 
با دست انجام گرفته و در چهارچوب فرهنگ و بينش هاي فلسفي و ذوق و هنر انسان هاي هر 

 ةالعاد  در تمام اين صنايع تأثير فوق.منطقه با توجه به ميراث هاي قومي آنان ساخته مي شود
 اين صنايع با ، از طرف ديگر.خوبي قابل رويت استه اب و رسوم منطقه اي بها و آد سنت

 موادي كه  به فراواني و با بهاي .مهارت ها و دانش ها ومواد مصرفي همان منطقه ساخته مي شود
 ة  صنايع دستي  در محدود.ارزان و در پاره اي موارد به طور رايگان در دسترس صنعتگر است

بسته اي قرار مي گيرند كه نياز به كارشناس و متخصص خارجي ندارد و از صنايع ملي و غير وا
 صنعتگران با ، كه بازتاب ذوق و سليقه و سنن و آداب و رسوم اهالي هر منطقه اي استآنجا

 . به توليد محصول مي پردازند،استفاده از طرح ها و نقوشي كه از نياكان خود به ارث برده اند
 دست ة ساخت، زيرا هر محصول. از ويژگي هاي ديگر اين صنايع است،همانندي و عدم تشابهنا

صنعتگري است كه خود داراي مختصات و بار فرهنگي بارزي است و به سادگي از محصوالت 
 كه ، قابل تشخيص است و چون امكان توليد انبوه،مشابهي كه توسط صنعتگر ديگري ساخته شده
 سازندگي و تمايل به ة انديش،شود از او سلب شدهباعث از بين بردن حس ابتكار صنعتگر مي 

   .جانشين آن مي شودي توأم با پذيرش پديده هاي جديد حفظ سنت ها و ارزش هاي ديني و مل
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  يباف حصير-1
 مواد . و استان هرمزگان استفارس خليجحصيربافي يكي از صنايع دستي رايج در بنادر و جزاير 

 كار به اين ترتيب ة شيو. و ضايعات درخت خرما مي باشد)پيش مغ( برگ خرما ، اين صنعتةاولي
 خرما قطع نموده ةاست كه ابتدا شاخه هاي جوان و اضافات درخت نخل را در هنگام چيدن ميو

 اوليه و اصلي ةو سپس قسمت هايي را كه به صورت رشته هاي باريك در آمده و در حقيقت ماد
پذير و قابل مصرف براي توليد  ، انعطاف تا نرمكارشان محسوب مي شود را در آب قرار مي دهند

 آن مورد نظرشان ة بعد به نسبت محصولي كه تهية در مرحل.انواع فرآورده هاي حصيري شود
  . از يك نوع خاص استفاده مي كنند،است

  

  

  بافيحصير: 1تصوير 
  
  )تك(انداز يرز

 از اين حصير به عنوان .فندانداز است كه اغلب زنان روستايي آن را به تنهايي مي بانوعي زير
  . سقف خانه هاي خشتي و ساختن خانه هاي روستايي استفاده مي شود،انداززير
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   زير انداز-2تصوير 
  يبافسبد

 . است كه در انواع و اشكال مختلف صورت مي گيردبافي  سبد،بافي يكي ديگر از صنايع حصير
هاي   خرماست كه خوشهة خوشة و ساق)پيش مغ( بافي هم تلفيقي از برگ خرما  سبدة اوليةماد

 را »پنگ« قسمت انتهايي آن ؛ يعني ، جدا كرده و پس از بريدن،بلند نخل را كه طول زيادي دارند
 ساعت در آب مي خيسانند و 24 حدود ، پس از خشك كردن.جدا نموده و خشك مي كنند

 بعد .ا صاف مي كنندسپس آن را از وسط به چند قسمت نازك تقسيم كرده و با چاقو سطح آن ر
  پيش وةهر قسمت را به تارهاي باريك تري تقسيم كرده و كنار هم قرار مي دهند و به وسيل

 سپس بنا به . به صورت دايره از مركز شروع به بافتن مي كنند تا به شكل حلقه در آيد»پيزگ«
 ،)سيني غذا( سپ :  اسامي خاصي دارد مانند ، آن را شكل مي دهند و هر شكل،حجم مورد نياز

كه با توجه به شكل شيء با نقش و نگار .. . دمكش و،) وسايل ةجعب(  كنتله ،)جاي نان( گفه 
 قرمز و نارنجي استفاده ، بنفش، از رنگ هاي سبزبيشترات تزئين در اين . مي كنندتزئينروي آن را 

 . كند نقوش از وسط شيء شروع مي شود و به صورت خطي در كناره ها حركت مي.مي شود
  . شود كه به زيبايي كار مي افزايداين حركت با رنگ هاي مختلف نشان داده مي
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  هاي حصيري انواع سبد-3تصوير 
  

  )مچك(قفس 
 اين شيء . نخل درست مي شودة خوشةبا استفاده از ساقي كه بافيكي ديگر از صنايع حصير

از ) پنگ( ساقه ةچوبي و به وسيلتقريباً به شكل تخم مرغ درست مي شود و با استفاده از اسكلت 
  .ي استتزئينپايين به باال بافته مي شود و فاقد رنگ 

  

  
   قفس-4تصوير 
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  )گُوِزن(بادبزن 
 ي مربعي شكلةهمان طور كه از اسم آن بر مي آيد براي باد زدن استفاده مي شود و به شكل صفح

 شكل .بيشتراست اما با ظرافت  بافت مثل تك ة طريق. جلو شروع به بافتن مي كنندةاست كه از لب
بافت آن به اين صورت است كه به صورت هفت و هشت تارها كنار هم قرار مي گيرند و براي 

  . وسط آن نيز از برگ هاي رنگي استفاده مي شودتزئين

  

  

   بادبزن-5تصوير 
دركوزه(هله سرج(  

ه اي است و به صورت  شكل آن استوان.براي درِ كوزه هاي آب از اين وسيله استفاده مي شود
  . كمك گرفته مي شودتزئين در اين كار نيز از برگ هاي رنگي  براي .كاله بافته مي شود

  )تولك ( سبد 
آوري محصول خرما به كار مي رود و دسته اي دارد كه حمل  عزنبيل كوچكي است كه براي جم

خطي از آن استفاده  و نقوش تزئين در تولك از برگ هاي رنگين براي .بار را آسان مي سازد
  .كنند مي
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   تولك-6تصوير 
  سربني

 با اين تفاوت كه سرپوشي دارد كه مانع رسيدن گرد و غبار به خرما مي شود و ،نوعي تولك است
  .بافت آن نيز مثل تولك است

  

  

   سربني-7ر تصوي
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  آرد گيز 
 با لبه ساخته شده نوعي الك است كه براي الك كردن آرد از آن استفاده مي شود و به شكل گرد

 از برگ نخل كه به صورت چهارخانه با فاصله بافته مي شود و تنها در قسمت ،كه در قسمت كف
  .كف از برگ هاي رنگي استفاده مي شود

  

  

   آرد گيز-8تصوير 
  توربافي

 به ويژه كساني فارس، خليج مردم سواحل و جزاير ، كه تور از ابزار اصلي صيد ماهي استآنجااز 
بافي هنري ارثي و  تور. به بافتن تور مي پردازند،گيري گذران زندگي مي كنند  راه ماهيكه از

 در حال حاضر تور مورد نياز . دستي و ابتدايي در اين منطقه رواج داردةنياكاني است كه به گون
 اما هنوز در برخي از بنادر هرمزگان توربافي ، توسط شيالت جنوب ايران تأمين مي شود،انصياد

  .واج داردر
  گرگورسازي

 آنزي از   اصلي صيد ماهيان كفةدايره است كه به عنوان وسيل  سيمي به شكل نيمة تل،گرگور
سازي در حال حاضر به جهت كمبود و گراني سيم مخصوص آن كه  گرگور.استفاده مي شود
 در ، سيم آن در مناطق صيادية ولي در صورت تهي، رونق گذشته را ندارد،وارداتي است
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سايت استان هرمزگان  ( .ها و بندرهاي هرمزگان كم و بيش رونق داردةزيرهج
:www.hormozgan.net (  

  

  

   گرگورسازي-9تصوير 
  شير يكي پيچ

 چنداني در منطقه ة اين هنر سابق.بافت شير يكي پيچ نوع ديگري از صنايع دستي بندرعباس است
 به ، نقوش شير يكي پيچ. رايج شده استنداشته و از طريق عشاير اسكان يافته در استان كرمان

 شير يكي پيچ در واقع نوعي گليم است كه از دور مانند . بسيار متنوع است،دليل انتزاعي بودن
گير   گره ايجاد مي شود و چون وقتة بافت آن نيز مانند قالي به وسيل.قالي خود را نشان مي دهد

 از بافت شير يكي پيچ . آن اقدام مي كنند بافندگان تنها در صورت گرفتن سفارش به بافت،است
  .كوب استفاده مي شود جوال و ديوار،در بافت خورجين
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   شير يكي پيچ-10تصوير 
   صنايع دريايي-3

 حلزون ها و بقاياي آبزيان ،همه ساله به هنگام جزر و مد مقادير متناوبي از انواع صدف ها
 صحيح از اين ةگاه استفاد ديگر بنادر استان مي ريزد كه هيچ در سواحل بندر عباس و فارس خليج

يل  تابلو و وسا، نظير انواع مجسمه، تعداد اندكي از اشياء گوناگون، در اين ميان.مواد نشده است
قدام به تشكيل كارگاه هايي به  سازمان صنايع دستي ا، در سال هاي اخير.دكوري پرداخته اند

 مردم ةصوالت كرده و خوشبختانه توليدات آن مورد استفادمنظور ساخت و پرداخت اين مح
 ، در گذشته تمام مراحل ساخت با دست انجام مي گرفت.منطقه و ساير استان ها قرار گرفته است
هاي   دستگاهة سوهان و شكل دادن به وسيل، مراحل برش،اما در حال حاضر با پيشرفت تكنولوژي

  ايل در حال حاضر توانسته به صورت منبع  ساخت اين وس.الكتريكي انجام مي گيرد
  . درآمدي براي اهالي بومي سواحل و بنادر استان شود
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  ساخت تابلو با صدف

  

  
  هاي آويز از جنس صدف پرده
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  ساخت تابلو با صدف
   دوزي سوزن -4
 و با كمك گيري از نخ هاي الوان  با بهره، سادهة هنر آراستن سطح رويين پارچدوزي سوزن«

هاي ظريفي كه بر منسوجات ساده كاران آن به مدد بخيه اندر و قالب است و دستسوزن 
 هاي دوزي  سوزن. شكيبايي و هنر را به نمايش مي گذارند، تلفيق زيبايي از صبرموالً مع،نشانند مي

 هنرهاي ة رشت109ايراني به اشكال مختلف انجام مي شود كه يكي از گسترده ترين شاخه هاي 
ت مي توان گفت تنوع و تعددي كه در اين رشته مشاهده مي شود در هيچ  جرئ به.سنتي است

يك از ديگر رشته هاي صنايع دستي وجود ندارد و به همين نسبت ابهام هايي هم كه پيرامون اين 
 ،صبا( .»شعبه از صنايع دستي كشورمان وجود دارد بيش از ساير گونه هاي صنايع دستي است

، 1379 ، تهران، انتشارات منتخب صبا،ند سوزندوزي هاي سنتي ايران نگرشي بر رو،منتخت صبا
  )1ص
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  دوزي گالبتون
ي دارد و در آن نخ گالبتون به كار مي رود كه تزئين ة است كه جنبدوزي گالبتون نوعي سوزن
 در حال . كشيده شده و به شكل ريسمان هاي باريك ساخته شده اندةطاليي است از حديد

 از نخي كه روكش ، با الياف طال در ايران رايج نيست و به جاي نخ طاليدوز حاضر گالبتون
 استفاده مي كنند و به كمك قالب  نقوش متنوعي كه ملهم از بينش و ،فلزي زرد يا سفيد دارد

   . بر روي پارچه مي دوزند،برداشت شخصي دوزندگان است
 زنان و دختران بيشتر ،زگان شده در استان هرمدوزي كنندگان اصلي مصنوعات گالبتونتوليد  
 با هنر آنها كمتر خانواده اي را مي توان يافت كه زنان و دختران ،دار هستند و به طور كلي خانه

 مناطق اين استان استفاده از شلوارهاي زنانه با دم ة زيرا در كلي. آشنايي نداشته باشنددوزي گالبتون
دوزي شده   گالبتونةستين و پيش سينه و دور يقپاي زردوزي شده و نيز پيراهن هاي زنانه با سر آ

نقوشي كه .نيز كاربرد دارد.. . كوسن و، پشتي، ديواركوب، پردهة براي لب،رواج دارد و عالوه بر اين
  : مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از بيشتر دوزي در گالبتون

 ايرانيان به ،د كه در گذشتهنقشي است گرفته شده از شكل بازوبند يا گردنبن: طرح بازوبندي  -
  .پهلوانان هديه مي كردند

 در طرح ختايي .طراحي بته و شاخ گل به ويژه شاخه گل هاي شاه عباسي است:  ختايي -
 گل ها را به ، وجود ندارد و خط هاي منحني با پيچ و خم هاي موزونسته معموالًهاي شك خط

 .هم پيوند مي دهند
بي از طرح محراب ؛ يعني جاي نماز امام در مساجد الهام طرح اصلي محرا: نقش محرابي  -

 . ستون ها و گل و برگ ها به آن اضافه شده است،اتي از قبيل قنديل هاتزئينگرفته شده و 
به طرح هاي اطالق مي شود كه از اين نقشه در طول فرش تكرار مي شود و عرض : محرماتي  -

 رديف آن از رنگ و طرح خاصي از ابتدا تا طرح در متن به چند رديف تقسيم مي گردد و هر
  .انتهاي فرش ادامه مي يابد
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 دوزي  گالبتونةكم

        

    دوزي                                         نمونه اي از نقوش گالبتوندوزي   گالبتون    
 

  دوزي خوس
 توري ريز ةر روي پارچ به كمك نوارهاي نقره اي يا طاليي باريك و تخت بدوزي اين نوع سوزن

 توري قابل ، شال و روسري است، كه مخصوص لباسدوزي  تور خوس.بافت انجام مي شود
 دوزي  در خوسبيشتر نقوشي كه . به رنگ مشكي استبيشترانعطاف است و رنگ ثابتي دارد و 

هن  هنرمند با سليقه و ذ، در اين نوع كار.پر است12 يا 8، 6 نقوش ستارگان ،مورد توجه است
 يكنواخت بوده و از  شده معموالًدوزي  خوسةو روي پارچ پشت .خود شروع به دوخت مي كند
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 روسري و لباس زنان استفاده ، جلبيلتزئين از اين نوع دوخت براي .تاللو خاصي برخوردار است
  .مي شود

  

  

  دوزي انواع طرح هاي خوس
  

  بافي شك
 اين .وشاك  زنان استان هرمزگان است پتزئينمصرف براي شك يكي از نوارهاي معروف و پر

 شك به .نوار توسط زنان و دختران در منزل و با وسايلي بسيار ساده و ابتدايي بافته مي شود
متر پهنا دارد و به نام هاي مختلفي ناميده مي شود   سانتي5متر تا   ميلي6كننده از  نسبت نياز مصرف

 شك مرافعي نام دارد و از آن براي ،رين نوع بافت زري يك فصله و پهن ت،كه باريك ترين نوع
 ، دامنة لب، پيش سينه،دور يقه)  شلوار بادله،شلوار و دويي(  دم پاي شلوار ،تين آسة لبتزئين
  .هاي زنانه و نيز اطراف مقنعه و سجاده استفاده مي شود لباس
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  چند نمونه نوار شك
  

  بافي  زري
 تعداد قالب ها پنج قرقره كاموا و دو قرقره ،ين بافت در ا. استبافي  همان شكبافي تقريباً زري

خوس است كه هنگام بافت دو قالب از طرفين بالشتك آويزان مي شود و يك قالب ديگر با دو 
 گاهي سبز و به ندرت ، قرمزبيشتر بافي رنگ كامواهاي زري. قالب خوس در وسط قرار مي گيرد

  . فراواني مي شودةلباس و دم پاي شلوار استفاد ةات پيش سينتزئين از اين نوار در .مشكي است
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  بافي زري

  

  )دوزي بادله(بافي  تلي
اين هنر عبارت است از به هم پيوستن چند نوع زري و شك به گونه اي كه شك در وسط و «

 15 شكل نوارهايي با پهناي  از بادله كه به.زري هاي كوچك در اطراف آن قرار مي گيرد
 دوزي معموالً  شلوارهاي بادله. شلوارهاي زنانه استفاده مي شودةود براي لبمتر توليد مي ش سانتي

 نوعروسان است و گاهي در مراسم عروسي ساير زنان نيز به عنوان پوشش از ةمخصوص استفاد
  )300منتخب صبا، ص  (.»آن استفاده مي كنند

  
  بافي بوشكي

 هاي جزاير و بنادر دوزي سوزنارزش در دوخت ها و قيمت و با بوشكي يكي از نوارهاي گران
 از بوشكي براي . اين نوار با استفاده از نخ گالبتون و قالب بافته مي شود.استان هرمزگان است

  . لبه هاي جلبيل و شلوار استفاده مي شود، لبه هاي آستين، لباسة جلوي سينتزئين
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  نوار بوشكي
  

  دوزي نقش زري  ابريشم
 گفته مي شود كه خطوط نقش آن با نخ گالبتون دوزي  ابريشم نقش زري به نوعي ازدوزي ابريشم
 براي اين نوع دوخت محدوديت نقشي وجود ندارد و . مي شوددوزي  سوزن،دوزي  ساقهةبه شيو

 بقچه، تزئيناز اين نوع دوخت براي  . استفاده نموددوزي مي توان از انواع نقوش رايج در سوزن
  .دروميزي و كوسن استفاده مي شو سجاده،

  

  
   نقش زريدوزي ابريشم
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  دوزي فلز
 فلزي را مثل پولك فلزي با نخ فلزي بر روي طرح ة گفته مي شود كه وسيلدوزي به نوعي سوزن

 نخ گالبتون به رنگ هاي طاليي و يا ، شامل پولك هاي فلزيدوزي  مواد مورد نياز در فلز.بدوزند
ات پرده تزئين تابلو و تزئين براي يشترب دوزي  از اين سوزن.نقره اي و پارچه و سوزن مي باشد

 ة براق مانند ساتن ابريشم و نيز پارچة جهت اين كار از نوع بافت فشردةاستفاده مي شود و پارچ
   .مخمل است

  

  

  دوزي فلز
  گيري نتيجه

 توليد صنايع دستي و با توجه به تعاريفي كه ةنظر به تأثير زياد سنت ها و رسوم منطقه اي بر شيو
 مي توان ويژگي هاي خاصي را درهنرها و صنايع دستي جزاير و بنادر استان ، ذكر گرديددر باال
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 آن در رونق اقتصادي منطقه بسيار چشمگير خواهد ةهرمزگان مشاهده نمود كه با حمايت و توسع
  :  اين ويژگي ها به اختصار عبارتند از .بود
  ؛بزار و وسايل دستي ا، دستةانجام قسمتي از مراحل اساسي توليد به وسيل -1
 خالق انسان در توليد و شكل بخشيدن به محصوالت و امكان ايجاد تنوع و پياده ةتأثير انديش -2

 ؛گونه فرآورده ها  ساخت اينةكردن طرح هاي مختلف در مرحل
 ؛ مواد اوليه مصرفي از منابع داخلية امكان تأمين قسمت عمد-3
 ؛)اي اصيل بومي و سنتي استفاده از طرح ه(  داشتن بار فرهنگي -4
 ؛مانندي و شبيه نبودن اين نوع فرآورده هاي توليدي  بي-5
 ؛ در مقايسه با صنايع ديگرآنهاگذاري زياد براي توليد  نيازي به سرمايه  بي-6
 ؛ در مقايسه با صنايع ديگرآنها ةباال بودن ارزش افزود -7
  . در مناطق مختلفآنها ةامكان ايجاد و توسع -8


