تفاوتهایاحرامیبافی
در نقاط مختلف ایران

از احرامی خوزستان
تا احرامی یزد

هنر احرامیبافی یكی از نمونههای موفق پیشرفت و تغییر كاربری
در استان خوزستان است

از لباس احرام تا جانماز
لیال شوقی
خبرنگار

تا همین چند سال پیش ،زمانی كه مدرنیته سایه خودش را روی همه چیز از خوراك تا پوشش نینداخته
بود ،همه كارها با دست بشر تولید میشد .فرقی هم نداشت كه این ساخته بشری وسیله ارتباطی باشد یا
پارچه لباس محرم شدن .هنری كه با نام احرامبافی شناخته میشود و جزو زیرشاخههای نساجی كشور
است .احرامبافی در استان جنوب غربی ،یعنی خوزستان پهناور انجام میشود؛ پارچهای كه با وجود مدرنیته
هنوز حیات دارد و با تغییر كاربری و تنوع در كاربردها ،همچنان مشتاقان زیادی را برای استفاده دارد.
احرامبافی در لغت :احرام بافی یكی از رشتههای
پارچهبافی سنتی است .پارچهای كه از الیاف پشم و پنبه
بافته میشــود و چون به عنوان پوشــش احرام در اجرای
مناســك به كار برده میشــد ،احرامی نامیده شد .پارچه
احرام با تار و پودی از پنبه است كه معموال در اندازههای
 100×۷۰و  120×۹۰سانتیمتر تولید میشود .در قدیم هم
احرامی با عرض  ۷۰سانتیمتر دارای ۲۲چله و با عرض
 ۹۰سانتیمتر با  ۲۸چله تولید میشد .این روزها ،احرامی
نه جنبه لباس احرام كه در كاربرد دیگری استفاده میشود.
اســتفاده به عنوان ســجاده ،زیرانداز ،روپلهای ،رومبلی،
رومیزی ،كیف ،پشــتی ،روتختی ،پادری و روفروشــی از
كاربردهای آن است.
جغرافیا:ازمهمترینمراكزبافتاحرامیبافیشهرهای
شوشتر ،دزفول ،بهبهان ،سوسنگرد و مسجد سلیمان است.
تاریخچه :عمــر احرامیبافی ،به انــدازه پیدایش

نســاجی سنتی ،یعنی حدود  7000سال پیش است .این
نوع بافت پارچه درواقع از زیرشاخههای جاجیمبافی است؛
پارچهای كه در استان خوزستان تولید میشود.
وسایل موردنیاز :در بافت این پارچه وسایل متنوعی
مانند ،دولاو (گردونه) ،بلول (ماســوره) ،دك بلول گرنی
(دوك ماســوره پیچ) ،پره دك (چرخ دوك) ،جیرجیرك
(قرقره) ،مكو (ماكو) و میل دكها (میل دوك) اســتفاده
میشود .دستگاه احرامبافی چوبی است و همه كارها هم
دستی انجام میشود.
مراحل بافت :مراحل بافت احرامیبافی زیاد زمانبر
نیست و مراحل متنوعی دارد.
ایجاد دهنهكار :نخهای تار و پود ،باید به اصطالح

با هم درگیر شــوند تا احرامی بافته شــود .تقسیم نخها به
دو دسته در این مرحله انجام میشود .تقسیمی كه با كمك
پا و فشاری كه به دستگاه وارد میكند ،انجام میشود .شلی
یا سفتی پارچه با شدت فشار احرامباف تنظیم میشود.
پودگــذاری :یكی از كارهای مهم در پارچهبافی
اســت كه مســلما در احرامبافی هم انجام میشــود تا
تار و پود بتوانند ،بافته شوند.
دفــه زدن :بعــد از پودگذاری ،دفــه زدن انجام
میشــود .احرامی در این مرحله ،به نخهای پود فشــار
میآورد تا نخها یكنواخت و منسجم شوند.
فشــار آوردن به پاخــو :در مجموع در بافت
احرامی ،دو بار به پاخو (دار پارچه) فشــار وارد میشــود تا
اندازه پارچه مشخص شود .یكی از آنها در ابتدا و دیگری
بعد از دفهزدن است.
تاباندن منســوج بــه دور نورد :روش بافت
احرامی به این شكل است كه بعد از  40سانتیمتر بافت،
بخش بافته شده ،باید به دور نورد پیچیده شود .درواقع مانند
بســیاری از بافتهای سنتی ایرانی ،برای پیچیدن بخش
بافته شده هم ،چلهها باید به سمت بافنده حركت كند .مانند
بسیاری از بافتهای ایرانی مانند گلیم و جاجیم ،احرامی
برای این كه بین بافت و لبه ،فاصلهای نیفتد ،لبه بخش
بافته شده را به كنارههای دستگاهها متصل میكند ،كاری
كه اگر انجام نشود ،ادامه بافندگی دیگر ممكن نمیشود.
قرارگیری متید :احرامی برای جلوگیری از جمع
شــدن بافته و تثبیت پهنا در زمان بافندگی ،سوزنهایی
را روی دو لبه دار بافندگی قرار میدهد تا از جمع شــدن
پارچه جلوگیری كند.
نقــش احرامیبافــی :در احرامیهــای اصیل
خوزستان ،نقش مایههایی اختصاصی با الهام از فرهنگ
قومی منطقه خوزستان است .اغلب نقشهای این پارچه،
ریشــهای هندسی و متقارن دارند .به خاطر ماهیت بافت
این نوع پارچه ،اجرای نقوش گردان یا منحنی امكانپذیر
نمیباشد .رایجترین نقشهای احرامی ،مستطیل ،راهراه،
لوزی ،پروانه ،خشتی ،محراب ،حوض ،كاج ،دندانه موشی،
شانه ،خشت ،آجركار و عروس هستند.
احرامی كه در اســتان خوزستان تولید میشود كامال
متفاوت از آنچه در یزد بافته میشود ،است.

نام احرامی ،در استان یزد هم شنیده میشود؛
یزدیها هم پارچه و بافتی با نام احرامی دارند،
اینها همه در حالی اســت كه احرامی یزدی با
احرامی خوزستانی فرق دارد .احرامی كه صادر
هم میشــود و مورد طبع همسایهها هم است
و به عنوان یكی از سوغاتیهای خاص استان
پهناور مورد استفاده میشود.
در اســتان یزد هم كه شــهر پارچهبافی
كشور است ،هنری به نام حرمی وجود دارد كه
به عنوان نام احرام بافته میشــود .مواد اولیه،
ابعــاد ،نقــش و رنگبندی این نوع پارچه اما با
احرامی خوزستان متفاوت است.
احرامیبافــی مورد عالقه زائران عراقی
اســت و بسیاری از زائران عراقی این پارچه را
به عنوان سوغات میخرند.
درستاستكهكاربرداستفادهاحرامیبافی
متفاوت شده است و امروز كسی از این پارچه
به عنوان لباس احرام استفاده نمیكند ،اما این
پارچه توانسته است ،كاربرد جایگزین خود را به
راحتی پیدا كند .به خاطر همین ،ساالنه حدود
صد نفر در مراكز آموزشــی اســتان خوزستان،
بافت احرامیبافی را یاد میگیرند.

پارچــه احرامی اغلــب در دورنگ بافته
میشــود .رنگهای سیاه و سفید از رنگهای
باســتانی و قدیمی این پارچ هستند .رنگهای
سبز ،سفید ،قرمز و سبز ،چهار رنگی هستند كه
این روزها در كنار رنگهای قدیمی اســتفاده
میشوند.
احرامیباف ،كســی كه پارچه را میبافد،
روزانــه میتواند حــدود چهار احرامی به اندازه
 100×۷۰سانتیمتر تولید كند.
بــه جز تنوع در رنــگ ،احرامیبافی ،در
شیوه بافت تغییری نكرده است.
ماننــد بســیاری از بافتهای ایرانی ،در
احرامیبافی ،بافنده از نقشــه استفاده نمیكند
و نقشهها و حتی رنگبندی زاییده ذهن خالق
اوســت .لوزی ،نقشی است كه احرامبافها به
آن عالقه زیادی دارند.
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