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چکیده

بافتههای داری جزء اولین تولیدات بشر ابتدائی و از متنوعترین تولیدات در حوزه طرح ،نقش و مواد مصرفی در سطح کشور و دنیا
میباشد .از این جمله سفره بافی يا سفره آردی که جزء بافتههای داری محسوب و جنبه خود مصرفی داشته که از الياف ريسيده شده

پشم شتر و يا گوسفند است .به صورت خودرنگ و یا رنگرزی گیاهی بر روي دار زميني و با استفاده از نقوشی همچون بز ،قوچ يا اشكال
هندسي در وسط و حاشیهی آن که به طور ذهني و برگرفته از طبيعت پيرامون ،در برخی از روستاهای شهرستان قاینات خراسان

جنوبی و شهرهای خراسان شمالی بافته میشود که به جهت اسم و کاربرد با یکدیگر تشابه دارند .چنین به نظر میرسد تا کنون

این دو دستبافته تا کنون با یکدیگر مورد تطبیق قرار نگرفتهاند لذا در این تحقیق که به روش تطبیقی و گردآوری دادهها به صورت
کتابخانهای و میدانی میباشد ،سعی در بررسی تفاوتها و شباهتها در این دو نوع دست بافته با توجه به هم نام بودن و کاربرد دارد.
واژگان کلیدی :زیراندازها ،طرح ،سفره آردی ،سفره کردی.
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Abstract
Woven fabrics are one of the first human textiles that are often created as the most diverse
products in the field of design, role and consumables. Tablecloth weaving or flour tablecloth is
one of the traditional woven fabrics that is produced from spun fibers of camel or sheep wool.
This artifact product is woven on the ground-based loom. In the visual design of this functional
product, motifs such as goats, rams or geometric shapes are used in the middle and margins of
the artifact. These shapes are mentally designed and mostly taken from the surrounding nature.
Tablecloth weaving is common in some villages of Ghayenat in South Khorasan and also in
some cities of North Khorasan. This art has a similar name and application in both mentioned
areas. It seems that these two region of producing the flour tablecloth have not been studied
comparatively with each other so far. Therefore, in this research, which was benefited from
the comparative method and data collection in the form of library and field studies, an attempt
has been made to investigate the differences and similarities between these two types of handwoven flour tablecloth.
Keywords: Woven fabrics, flour tablecloth, South Khorasan, North Khorasan, comparative
analysis.
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 -1مقدمه

از گذشتههای بسیار دور بشر در صدد ساختن وسایل و

امکانات روزمره خود با استفاده از امکانات اولیه و در دسترس
خود بوده است؛ این در حالی است که در ساختن اینگونه

وسایل نقش و رد پای صنعت و تکنولوژی دیده نمیشود.
مک گرگور در حدود سالهای 1870از بيرجند دیدن كرده

است ،میگوید «تنها كاالی ارزشمندی كه در بيرجند توليد
ميشود ،قالي است .من به چند قاليبافي سر زدم چند قالي
زیبا نظرم را گرفت كه در اروپا تحفه است و نقش زیبای آن

جلب نظر ميكند» (صوراسرافيلُ .)12:1383،د ُرخش و مود،
قدیميترین و مشهورترین مناطق قاليبافي حومه بيرجند و
از قدیميترین مناطق قاليبافي شرق ایران و جنوب خراسان

هستند این دو شهر با معروفيت خاص جهاني است كه از این
دو بخش ،فرشهای ظریف و موزهای وجود دارد) حشمتي
رضوی.)34:1381 ،

نگاهي به تاریخچهی قاليبافي در ایران نشان ميدهد ،بافت
انواع زیر اندازها بخصوص از جنس پشم ،به علت در دسترس

بودن و قابليتهای این الياف ،از گذشته تا به حال مورد توجه
بوده است .آنچـه مسلم است قاليچـههـا از آنجـا كه همـواره
ي در برابر رطوبت و
كاربردی بوده ،به لحـاظ ساختـار طبيعـ 
شرایط نامناسب آسيبپذیر بوده و در طول زمان دچار آسيب
شده و در معرض نابودی قرار گرفته است .از این رو كمتر

به نمونههای موجود از گذشته تکيه شده و به جز مواردی

كه در موزهها نگه داری میشود ،اطالعات ما در مورد نقش،
شيوهی بافت و نوع رنگآميزی از طریق ميراث به جا مانده
از هنـر گذشتگان است كه نسـل به نسـل و امانتدارانه به ما
منتقل شده است .این خود از ویژگيهای هنرهای سنتي است

كه كمتر شاهد تغيير و تحول اساسي در این هنرها هستيم
مگر به صورت آرام و تدریجي كه خود دارای ضوابطي است.
از این میان بسیاری از دستبافتههای فراموش شده سفره
آردی است که خود نوعی گلیم فرش میباشد و در زمره

دستبافتههای در حال فراموشی بوده است .سفره آردی در
روستاهای شهرستان قاینات خراسان جنوبی با الهام از طبیعت
پیرامون بافنده بر روی دارهای افقی بافته میشده است که

امروزه با تغییر کاربری جان و رنگ بویی تازه یافته است که این

امر باعث بروز نتایجی همچون ایجاد اشتغال زنان و دختران
روستایی و ...گردیده است .این دستبافته در گذشته تنها به

عنوان زیر اندازی برای آمادهسازی خمیر جهت پخت نان
استفاده میشده است .امروزه در تغییر رنگرزی از شیمیایی به
گیاهی ،اصالح نقوش ،ترکیب و تلفیق گلیم با فرش و مهمتر

از همه ابعاد منحصر به فرد آن که مربع میباشد؛ تغییرات و

نوآوریهای خاصی به کار رفته است که این همه باعث بدست

آوردن بازار و اشتغال مطلوب در میان زنان و دختران چند
روستا گردیده است.

 -2-1روش تحقیق

پرداختن به فرآیند احیاء و تغییر کاربری این زیرانداز مبحثی
است که تا کنون به آن پرداخته نشده است .از سویی دیگر از

آنجایی که در استان خراسان شمالی نیز دستبافتهای مشابه

با همین نام (سفره گردی) بافته میشود سعی بر آن است تا
تفاوتها و شباهتهای این دو دستبافته به لحاظ نقش ،رنگ
و  ...مورد ارزیابی قرار گیرد .از طرفی دیگر قصد بر آن است

تا گوشهای از زحمات زنان و دختران روستایی این خطه بیان

گردد .در این تحقیق که به روش تطبیقی و گردآوری دادهها به

صورت کتابخانهای و میدانی میباشد سعی در توضیح تفاوتها

و شباهتهای این دست بافته در استانهای یاد شده دارد.
 -2تاریخ و سیمای قاینات

قاینات ،سرزمين طالي سرخ در شرق ايران و شمال خراسان

جنوبي قرار دارد .اين شهرستان از شمال به خراسان رضوي،
از غرب به فردوس و از جنوب به بيرجند محدود ميشود و از

جنوب شرق مرزي به طول  130كيلومتر با كشور افغانستان

دارد .زعفران و زرشك نيز از محصوالت كشاورزي خاص اين
شهرستان میباشد .این منطقه با تاريخ  30هزارساله يكي از

اولين خاستگاههاي تمدن ايران است و در عصر زمامداري
ساسانيان مراكز مهم قدرت و از محدود شهرهاي استراتژيك

ايران به شمار ميآمده است.

در شهرستان قاینات به واسطه شرایط اقليمي و طبيعي ،از
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گذشته تا كنون شرایط مناسبي برای بافت انواع بافتههای داری

یادگيری این هنر در ميان دختران و زنان روستا به عنوان

دسترس بودن پشم فراوان و وجود انواع گياهان برای رنگرزی

ذوق و سليقه خویش را از این طریق به رخ میکشانند .از
جمله شاخصههای صنایع دستی ،استفاده ازمواد کام ً
ال بومی

فراهم بوده است .دامداری منطقه نيز ایجاب كرده است تا با در

سنتي الياف ،بستر الزم برای ادامهی حيات این هنر فراهم
شود .امروزه زنان و دختران مناطق مختلف شهرستان قاینات

مشغول بافت قالي و قاليچههایی هستند كه جدا از اینکه طبق

سنتي دیرینه به عنوان كاربردیترین دستبافتههای این مناطق

به شمار میرود ،یکي از منابع تأمين معيشت زندگي آنان نيز
به شمار ميرود .از سویي این هنر در ميان زنان و دختران
این مناطق به عنوان یکي از اقالم فرهنگي نيز محسوب

و طبیعی و ابزار دستی ساده با تکیه بر خالقیت و ذوق هنری
صنعتگر در تولید محصوالتی فاخر و با ارزش افزوده باال است

که وجه تمایز آنها با کارهای دستی و رشتههای هنری معاصر
که گاهی عاریه گرفته از هنر غربی است .مناطق روستایي به

عنوان یکي از مهمترین قطبهای اقتصادی كشور ميتواند

نقش برجستهای در توليد ناخالص ملي ،تأمين نيازهای غذایي

ميشود كه به نوعي هنرمند بافنده ،اندیشه ،فکر و باورش

جمعيت ،مواد اوليه و غيره و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی

به خلق نقوش مختلف با معاني متعدد منجر میشود .در

تحت عنوان كاهش فقر و نابرابری و افزایش ارزش افزوده

را از طریق هنرش به مخاطب منتقل ميكند .این كار خود

جایي ،طبيعت ،اقليم ،باورها و افکارش ،منشأ نقش آفریني
بر روی قاليچههایي قلمداد ميشود كه سعي دارد به بهترین

حالت متجلي شود «ایرانيان به هر چيزی چنان میپردازند

كه آن را به برترین حالت ممکن برسانند ،در دل هر مادهای
گوهری میبينند و سعي ميكنند آن گوهر را بيرون آورند و
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بخش مهمي از فرهنگ و افتخارات آنان محسوب میشود و

عيان سازند» (بهشتي .)10 :1387 ،از این رو در قاليچهها
و زیراندازهای قاینات به خصوص روستاهای مهنج ،رزدنبل،

شیرمرغ و  ...نيز ميتوان ،روایت طبيعت ،جانوران ،گياهان و
اشيایي را یافت كه در زندگي روزمره مردم این مناطق ملموس
و قابل مشاهده است و به نوعي منبع اقتباس نقوش قاليچههای

آنان قلمداد ميشود.

 -1-2سفره آردی در قاینات

كشور ایفا كنند .در رهيافتهای جدید توسعه روستایي اغلب

اقتصاد به ویژه درميان زنان تأكيد شده است (تودارو،1370 ،

كوهن ،1379 ،زاهدی .)1391 ،یکي از این اقدامات ،در صنایع
روستایي و هدایت سرمایهگذاریها به روستاها ،در جهت

حمایت و احيای این صنایعی میباشد كه عالوه بر تأمين
هدف كلي بخش صنعت با فراهم نمودن زمينههای اشتغال در
روستاها ،ایجاد درآمد كافي برای زنان ،باالبردن سطح توسعه
در روستاها و مهمتر از همه جلوگيری از مهاجرت روستایيان

به شهرها كه خود بخش زیادی از مشکالت شهرها را حل و
فصل كرده است .صنایع دستي به ویژه بافتههای داری اعم از

قالی ،گلیم و گلیم فرش بخش مهمي از اشتغال كشور را به

خود اختصاص داده است .بر اساس ارقام منتشر شده ،از این

نظر ،ایران پس از چين و هند رتبهی سوم جهاني را دارا است.
این صنعت بعد از كشاورزی و دامداری  -حتي در برخي نواحي

به طور كلي بافت بیشتر این زیر انداز ،از جمله سفره آردی

حاشيهی كویر مركزی ایران) نائين ،كاشان ،كاشمر ،بيرجند،

مواد اوليه ،كه عبارت از پشم گوسفند ،موی بز ،و رنگرزی

متأسفانه طی چند دههی گذشته بر اساس عوامل مختلفی

توسط زنان و دختران ،صورت ميگيرد و مردان در كار تأمين
الياف است مشاركت دارند .بافت سفره آردیها به طور متوسط
در ابعاد  100تا 120سانتي متر در تغییر است و بر روی
دارهای افقي صورت ميگيرد .آموزش و یادگيری هنر بافندگي
به صورت نسل به نسل و از طریق آموزش شفاهي و سينه

به سينه توسط مادران به دختران منتقل میشود .به نوعي

كرمان (مهمترین منبع درآمد زنان روستایي محسوب میشود.

همچون خشکسالی و ...بسیاری از روستائیان ساکن شهرهای

بزرگ و کوچک گردیدهاند که بررسی آسیبهای این موضوع
خود در مجالی دیگر جای تأمل دارد اما آنچه که از این میان

نصیب صنایع دستی گردیده افول و فراموشی بسیاری از صنایع

دستیهای روستایی است ،صنایعی که در نوع خود بیبدیل و

گاهاً بینظیر میباشند .در این میان اخذ تدابیر و برنامههای

زواله ( )zovaleمیکنند که هر زواله خمیر تبدیل به یک نان

و احیاء مجدد آنها حائز اهمیت است .از جمله این محصوالت

مهنج).

میگردد (تصویر( .)1مصاحبه با خانم زهرا عامری ،روستای

حمایتی در راستای حفظ و ماندگاری بسیاری از این رشتهها

میتوان به سفره آردی اشاره کرد.

سفره آردی یکي از اصيلترین و جذابترین دستاوردهای
“هنری -قومي” بسياری از مناطق خراسان جنوبي ،بویژه

مناطق عشایر و روستایي بوده كه پیشينهای بيش از

 200سال دارد .شهرستان قاینات به ویژه تعدادی از

روستاهای كوهستاني غرب آن از مراكز مهم و تاریخي بافت
سفره آردی از گذشته دور بوده و هم اكنون روستای مهنج،

تصویر -1سفره خمیری (نگارنده)1393،

در دل رشته كوه قهستان به عنوان اصليترین مركز توليد این

طی سـالیان گذشـته به دلیل ورود دسـتبافتههای ماشینی

دستبافت زیبا شناخته ميشود.

بـه منـازل روسـتائیان دیگـر سـفره آردی کاربـرد و تعریـف

روستای معواج در  22کیلومتری ،روستای رزدنبل در 23

خـود را در میـان اهالـی روسـتا از دسـت داده و تنهـا تولیـد

کیلومتری ،روستای کالته سری در  20کیلومتری ،روستای

آن جنبـه تفنـن و سـرگرمی بـه خـود گرفته بوده اسـت که

کنارنگ در  35کیلومتری ،روستای اندریک در  30کیلومتری

بـا اخـذ تدابیـر و حمایتهای الزم از پیشکسـوتان شـاغل در

غرب قاین نیز دارای تولیداتی در این زمینه میباشند .مردم

ایـن حـوزه و ارائه آموزشهـای الزم به جوانـان و نوجوانان به

مناطق یاد شده از سفره آردی به عنوان وسیله و پوششی برای

ویـژه زنـان و دختران تولید سـفره آردی در خراسـان جنوبی

گرم نگه داشتن ظرف خمیر و پهن کردن خمیر بر روی آن

و روسـتاهای یـاد شـده ،جانـی دوبـاره و رنگ و بویـی تازه به

استفاده میکنند .بدین صورت که پس از آنکه شخص نانوا
خمیر مورد نظر را در ظرف معموالً مسی که به آن تشت

خـود گرفتـه اسـت .سـفره آردی دارای بافت سـه گانـهای از

گلیـم ،پلاس و فـرش میباشـد (جـدول .)1و در آن همانند

( )tashtمیگویند آماده نمود ،برای اینکه خمیر اصطالحاً ور

قالـی از پـود بعـد از هر ردیف خبری نیسـت ،بلکـه الیاف که

( )varبیاید آن را داخل سفره آردی قرار داده تا گرم مانده

جنس آنها همانند الیاف تار از پشـم میباشـد از زیر و روی

و آماده شود .پس از آنکه خمیر آماده شد ،سفره آردی را

تارهـا عبـور میکنـد و بافـت صـورت میپذیرد.

پهن کرده و خمیر آماده پخت را روی آن گذاشته و آن را

جدول  - 1انواع بافتها در متن سفره آردهها (نگارنده)1393،

فرش باف

گلیم باف

پالس باف

دار مـورد اسـتفاده در بافـت سـفره آردی بـه صـورت افقی

و سـفید متمایـل بـه کـرم در بافـت سـفرهآردی غالـب

اسـتفاده بافنده در بافت نیز بسـیار سـاده و ابتدائی شـامل

میباشـد .ایـن دسـتبافته از گذشـته تاكنـون بـه عنـوان

بـوده و جنـس آن از چـوب و یـا فلـز اسـت .وسـایل مورد
چاقـو ،شـانه و قیچـی میباشـد .دو رنـگ قرمز (شـنگرف)

میباشـد کـه هر کـدام دارای معنـی و مفهوم خـاص خود
یکـي از اقلام مهـم جهيزیـهی دختـران روسـتا و مناطق
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جدول  - 2تنوع سفره آردی به لحاظ رنگ متن و زمینه (نگارنده)1393،
سفرههای مخصوص دختران
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سفرههای مخصوص پسران

عشـایری ایـن منطقه محسـوب ميشـود .معموالً رسـم بر

مورد استفاده در آن در سبک و سياق جدید توليد آن ،نوعي

سـفرهآردی بـه عنـوان جهیزیـه به همـراه خـود میبرند که

از گذشته دور تاكنون به این نام معروف و مشهور گردیده
است .تارهای این دستبافت سنتي معموالً پنبهای و پود آن

ایـن اسـت در موقـع ازدواج دختـر و پسـر ،هـر نفـر یـک

زمینـهی سـفرهآردی دختـر ،سـفید متمایـل به کرم و پسـر
قرمـز (جـدول  )2اسـت( .مصاحبـه بـا خانـم زهرا افشـاری،
روسـتای مهنج)

گليم فرش بوده كه در اصطالح محلي و بر اساس كاربرد آن

پشم ،كرک و ابریشم است .تناسب ،هماهنگي و تقارن در
ميان نقوش و رنگهای سفرهآردی خراسان جنوبي نشانگر

بافندگان سفره آردی در خراسان جنوبي ،مواد اوليه را خودشان

توانایي و تجربهی غني شده هنرمند در طي سالها رنج و

موادی است كه برای توليد این نوع فرآورده مورد استفاده قرار

خطه با استفاده از فضای منفي در بوجود آوردن نقشها و

تهيه و آماده ميكنند .پنبه ،پشم ،كرک و ابریشم اصليترین
ميگيرد .هنرمند این الياف را در صورت نياز در كارگاههای

كوچک روستایي یا خانگي با گياهان رنگزای بومي رنگرزی
ميكند .آنها برای توليد این محصول كاربردی  -تزیيني از

ابزار كاری بسيار ساده ،كم حجم و در عين حال ارزان كه
معموالً با استفاده از مصالح موجود در محل ساخته ميشود،
بهره ميگيرند .اصليترین وسيلهی این دستبافت سنتي
وسيلهای به نام “دار” بوده كه معموالً این وسيله باالخص در

قبایل كوچ رو از نوع افقي (زميني) است .این بافته و نقشهای

مشقت در امر بافندگي و نقشپردازی است .هنرمندان این

بکار بردن آن درتركيببندیها ،نقشمایههایي خلق كردهاند
كه ریتم منظم ،تركيببندی آسان ،پرهيز از نقوش پيچيده،
بغرنج و نوارهای رنگين نقشمایه دار با موتيفهای تکرار شونده
مهمترین ویژگي آنها محسوب ميشود .در بررسي و تجزیه

نقوش این بافت ه داری به سادهترین عنصر كه به نوعي ميتوان
آن را عنصر بنيادی فرم در نقشمایه دانست موتيفهایي آشکار

ميشوند كه شاید بتوان بدون شک ریشه آن را به بنيانهای
اعتقادی و اساطيری نقشپردازان هنرمند ایران باستان نسبت

داد (شاهبيکي.)25 :1386،

دادهاند .ابعاد سفرهها بستگي به جمعيت خانوار نيز داشته است

این بافته اصيل در ابعاد مربع یا مستطيل بوده و در گذشته

و هر چه جمعيت بيشتر بوده سفرهها بزرگتر تهيه ميشدند

هنگام تهيه خمير و ورز دادن آن از ریخت و پاش جلوگيری

است.

زیر تغار یا ظرفي كه آرد در آن خمير ميشود قرار گرفته تا

شود .پس از تهيه خمير و تا زمان ورآمدن و ترش شدن
گوشههای سفره را بر روی ظرف تا زده تا گرمای خمير حفظ

به طوریکه بيشتر در ابعاد  100تا  120سانتيمتر متغير بوده
هر نقش آميزهایی از فرمها و رنگهاست كه متأثر از طبيعت
و باورهای نشأت گرفته از فرهنگ جامعههایی است كه به آن

شده و زودتر ورآید .در زمان چانه كردن خمير نيز چانهها و
یا گردههای خمير بر روی سفره كه قب ً
ال سطح آن را به آرد

اعتقادات گذشتگانش است كه با تکنيکهای بافت و اجرای اثر

و پختن نان استفاده ميكنند  .بعد از آماده شدن نان در تنور،

از مواریث معنوی و نقوش تجریدی و انتزاعي و سمبليک بر

آغشته كردهاند قرار داده و سپس گردهها را برای تخت نمودن
نان پخته شده را بر روی سفره قرار داده تا خنک شود و سپس

چهار گوشه سفره را بر روی نان كشيده تا از خشک شدن

آن جلوگيری گردد .با این توضيح سفرههای مورد استفاده

تعلق دارد و همچنین متأثر از اساطيركهن و یا آداب و رسوم و

كه سينه به سينه از والدینش به او آموخته شده ،گنجينهای
بافتههایش نقش ميبندد .در بررسي ميداني و مشاهده عيني

نقوش سفرههای منطقه اغلب در دو زمينه (متن و حاشيه)

تقسيمبندی گردیدهاند .متن ،نماد كویر و دشت كه اغلب بدون

در عمل طبخ نان به اشکال و ابعاد و تزیينات مختلف تقسيم
ميشوند .معموالً سفرههایي كه در تهيهی خمير و گرده كاربرد

از خورشيد (تصویر  )3بوده و به عنوان مهمترین عنصر در

آنها اغلب گليمي بوده و از جنس پنبه ميباشند .نقوش در

و حاشيه كه در اغلب موارد دارای طرح زنجيرهای ميباشد

دارند سادهتر و كمنقشتر و ابعاد بزرگتر بوده و تکنيک بافت
این دستبافته اغلب در دو سمت باال و پایين به كار ميرفته و
در قسمت متن اكثرا ً بدون نقش و یا دارای نقوش بسيار ساده
و زمينه متن به رنگ سفيد بوده است (تصویر.)2

نقش یا همراه با نماد صليب در مركز آن ميباشد كه نمادی
سرزمين كویری خراسان جنوبي دارای اهميت بسزایي است
به عنوان حصار كوهستاني این منطقه كویری بوده و در
سفرههای قدیميتر به عنوان تنهاترین نقش تزیيني دورتا

دور سفرهها را محصور نموده (تصویر  )4و در حال حاضر

نيز جزء داخليترین بخش حاشيه و همجوار با متن استفاده
ميشود (حمزه و همکاران.)16 :1394،

ا

تصویر -2سفره ساده (نگارنده)1393،

تصویر -3نماد خورشید در متن سفره آردی (نگارنده)1393،

اما سفرههایي كه برای نگهداری نان استفاده ميشود دارای

نقش بوده و اعليتر و نفيستر بودهاند .این دستبافت ارزشمند
در بين مشتاقان هنرهای بومي و سنتي از ارج و منزلت بسيار
باالیي برخوردار است .در حال حاضر سفرهها بيشتر جنبه

تزیيني پيدا نموده و از پنبهای به پشمي تغيير مواد اوليه

تصویر -4نقش زنجیره در حاشیه سفره آردی (نگارنده)1393،
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یکي از علل مرغوبيت و معروفيت قالي ایران زیبایي ،ثبات

اهمیت میباشد ولی به دلیل ناآشنا بودن بافندگان با اصل

كاریست كه هم نيازمند ذوق و دید هنری است و هم دقت كار

تولیدات میکاست در همین راستا با نظارت دقیق بر تولیدات

و دوام رنگهای آن است .رنگرزی مواد مورد نياز فرشبافي

آموز صنعتي را ميطلبد .اساتيد رنگرزی در فرش با استفاده

از مواد رنگي سنتي از قبيل پوست گردو -روناس  -پوست انار
و دیگر مواد مشابه كمقيمت رنگهای ثابت تركيبي را بوجود

ميآورند كه صدها سال از گزند نور و هوا و دیگر عوامل طبيعي
مصون مانده و هر قدر به عمر و فرسایش فرش افزوده شود بر

در حین بافت ،نقوش قرینه و متناسب سازی گردیدند که
تولیدات از لحاظ بصری بسیار شکیل و زیبا بافته شدهاند.

شاخصهی تأثيرگذار دیگر بر نوع نقوش سفره آردیها،

اقليم و طبيعت شهرستان قاینات میباشد .در این
شهرستان تنوع اقليم و طبيعت از آب و هوای سرد و

درخشش و جالی آن بيفزاید (جهانشاهي افشار.)65 :1375،
سفره آردیهای تولیدی در گذشته اکثرا ً دارای زمینهای قرمز

باعث بوجود آمدن پوششهای گياهي متنوع و به دنبال آن

رنگآمیزی میگردیده است این امر عالوه بر پایین آوردن

گربه وحشي ،مار و عقرب ،بز و  ...به وجود آمده است.

(الکی) بودهاند که الیاف و نخهای آنان با رنگهای شیمیایی
کیفیت محصوالت تولیدی باعث رنگ پس دادن الیاف به مرور
زمان و هنگام شستشو میگردید .اولین گام در احیاء اصالح و
تغییر الگوی رنگرزی از شیمیایی به گیاهی بوده است درهمین

راستا ضمن شناسایی افراد توانمند بومی و منابع رنگرزی سنتی

موجود در منطقه همانند گردو ،روناس ،انار و ...زیر ساختهای
کارگاه رنگرزی سنتی ایجاد شد و الیاف رنگ شده گیاهی در
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تقارن نقوش بسیاری نامتقارن بافته میشدن که از ارزش

خشک كوهستاني گرفته تا گرمای طاقت فرسای كویر،
زیستگاه مناسبي برای حيواناتي چون شتر ،كبک ،گنجشک،

«هنگامي كه به حافظه و زندگي ایرانيان در طول تاریخ نگاه
میکنیم همواره شاهد حضور گیاهان ،درختان و انواع باغها

در مکانهای زندگی ایشان هستیم تمایل به سرسبزی
عالوه زندگي ،در هنر قالي بافي ایرانيان نيز حضور دارد»

(افروغ .)11:1390،این در مورد نقوش سفرهبافی قاینات بر

اختیار تولیدکنندگان بومی قرار گرفت( .ایجاد کارگاه رنگرزی
آقای حسین شجاع در روستای مهنج) از سویی دیگر ترغیب

بافندگان به استفاده از الیاف که به روش گیاهی رنگرزی قرار

گرفتهاند توسط بافندگان با تجربه صورت پذیرفت تا ضمن

تصویر -5نقش چشم کبکی (نگارنده)1393،

ارزش افزوده تولیدات خود در ماندگاری و ثبات بافتهها نیز

تالش کرده باشند.
نقش و فرم

بکارگيری نقوش حيواني و جانوری البته ریشه در گذشته دارد
و فرش بافندگان در طول تاریخ به فراخور نياز و موقعيت از
طرح های حيواني استفاده كردهاند «با استناد بر آثار برجای

تصویر -6نقش چشم کبکی (نگارنده)1393،

مانده از دورانهای گذشته ،كاربرد نقشمایههای حيواني در
فرش حداقل از دوران هخامنشي مرسوم بوده است» (نيستاني،

. )79 :1387

نقوش مورد استفاده در گذشته جدای از این موضوع که به

صورت ذهنی بافته میشد که در جای خود دارای ارزش و

تصویر -7نقش بز (نگارنده)1393،

طبق طبيعت و روند و تأثير پذیری از آن نيز باید عنوان كرد،

آموزشی در روستای مهنج برگزار که در شروع دورههای آموزشی

شهرستان موجب تأثيرپذیری آنان از محيط طبيعي و انعکاس

آموزشهای تخصصی قرار گرفتند( .کالسهای آموزشی در

به نظر ميرسد ارتباط مردم این مناطق با طبيعت و اقليم این
آن حداقل در نقوش دستبافتههای این منطقه شده است كه

تنها تعداد محدودی از اهالی در دورهها شرکت نمودند و تحت
روستاهای مهنج ،شیر مرغ و کالته نصیر شهرستان قاینات)

بازتاب این نقوش را به زیباترین شکل میتوان مشاهده كرد .به
عنوان مثال؛ نقش معروف به چشم کبکی كه تقریباً در بيشتر

از دختران جوان در کنار آنان استفاده تا ضمن انتقال تجارب

محلي این منطقه مانند کبک ،بز و ..دانست (تصاویر .)7،6،5

نمود .بسیاری از تولیدات آموزشی و صنعتگران در روستاهای

این سفرهها دیده و بافته میشود را ميتوان متأثر از پرندگان

در این آموزشها ضمن استفاده از پیشکسوتان به عنوان مربی
پیشکسوتان ،بتوان در دورههای آتی از مربیان جوانتر استفاده

تولیدات در گذشته تنها توسط تنی چند از بافندگان

یاد شده در نمایشگاههای مختلف صنایع دستی عرضه گردیده

میشده است لذا به جهت ایجاد اشتغال مولد و از سویی

امر باعث ایجاد انگیزه بیشتر در تولید محصوالتی با کیفیتتر

سالخورده و آن هم تنها به عنوان سرگرمی تولید و بافته

جلوگیری از فراموشی بیشتر این دست بافته اصیل ،کالسهای

است که با استقبال بسیار خوبی مواجه گردیده است که این

گردیده است.

جدول  - 3فرآیند اصالح و احیاء (نگارنده)1393،

ردیف

شرح

1

تغییر رنگرزی از شیمیایی به گیاهی

2

اصالح نقوش

3

تغییر درکاربری از زیرانداز خمیری به زیرانداز
تزئینی و کاربردی

4

ترکیب گلیم با فرش

5

تنوع ابعاد

قبل از اصالح و احیاء

بعد از اصالح و احیاء
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در ابعاد مستطیل نیز به تازگی بافته می شود.

یکی از عمده مشکالت جوانان روستایی ،عدم برخورداری

است .احیاء سفره آردی باعث تثبیت شغل و کسب درآمدی

بسیاری از روستائیان به شهرهای کوچک و بزرگ گردیده

شیرمرغ ،کالته نصیر ،معواج و ...گردیده است تا جایی که

از شغل و درآمدی ثابت میباشد که این امر باعث مهاجرت

مناسب برای جوانان به ویژه زنان و دختران روستاهای مهنج،

بسیاری از تولیدات سفره آردی آنان توسط مشتریان بومی و

در اواسط دهه  1340ش 1960 /م .برنامه شاه در جهت صنعتي

و تولید میگردد که این امر عالوه بر ایجاد اشتغالهای پایدار

گذاشت .روستائيان و عشایر در گذشته به دليل محدودیت

حتی غیر بومی از سایر نقاط کشور به صورت پیش خرید بافته
در روستاهای یاد شده ،باعث باال رفتن روحیه امید ،تالش و

مهاجرت معکوس از شهر قاین به روستاها گردیده است.

 -3بافتههای داری در خراسان شمالی
در منطقه خراسان شمالي تقریباً تمام گروههای انساني كه
جمعيت كنوني ایران را تشکيل ميدهند زندگي ميكنند .با

نيازهای خانوار و نيز عدم دسترسي به بازارهای خرید سعي
میكردند اكثر مایحتاج خود را با استفاده از نيروی انساني و مواد

اوليه توليدی خود تهيه نمایند .در این جوامع قالي و قاليچه از

مهمترین توليدات صنایع دستي است .دليل اصلي آن هماهنگي
بسيار با نوع زندگي دامداری و فرهنگ روستایي یا عشایری
است و به تدریج این هنر ابعاد اقتصادی مؤثری در زندگي

نگاهي به منابع موجود ميتوان گفت در این ناحيه طوایف
ُكرد ،ترک ،بلوچ ،لر ،تركمن ،شاهسون ،تيموری ،تات ،بربری

ميکنند با تأثيرپذیری از فرهنگ و اعتقادات ،طبيعت اطراف،

الشمس «مينویسد در خراسان تعداد ایالت و شماره بيرون و

خود را طراحي و رنگ بندی نمایند .در استان خراسان به دليل

و ...سکونت دارند .محمد حسن خان صنيع الدوله در مطلع

روستائيان پيدا كرده است .مردمي كه در این جوامع زندگي
خصوصيات قومي و پيشينه تاریخي سعي ميكنند محصوالت

از تعداد ستارگان افزون است» (متولي حقيقي.)224:1378 ،
ُكردها از مهمترین اقوام عشایر از حيز ساكن در نواحي شمال

مهاجم از قبيل گروههای مختلف ترک ،تركمن ،كرد ،هزاره و

زندگي در ایران ،همچنان سنتهای قدیمي و اصيل خود را در

شيروان  ،جاجرم ،مانه و سملقان و فاروج ساكن و یا در حال كوچ

خراسان ،از جمله كساني هستند كه پس از گذشت سالها
تزیين بافتههایشان حفظ كردهاند .تنوع و گستردگي طرحها
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كردن كشور ،تأثير زیادی بر توليد فرش شهری روستایي

در كنار تعداد رنگ محدود ،جایگاه ویژهای به این بافتههای

نفيس عشایری و روستایي بخشيده است .سفرههای كردی از
منحصر به فردترین فرشهایي است كه توسط اقوام ُكرد ساكن
ن شمالي بافته ميشود .این گونه از بافتهها
در استان خراسا 
در بين ُكردها ،منابع نوشتاری و بازار با نامهای سفره ،گليم
انگشتي و پيشانداز شناخته ميشوند.
ُكردهای خراسان چون با ایالت و عشایر مجاور اختالط حاصل
نمودهاند ،انواع فرشها را ميبافند و در بعضي از آنها ،نفوذ
سنتهای دیگران مشاهده ميشود .فرشهای نوع كرمي

اصيل در قوچان بافته ميشود كه گرهدار با طرحهای هندسي
و چند رنگند .افشارهای خراسان نيز به فرشبافي ميپردازند.

اما در مورد گروههای دیگر كه مدتهاست در این ناحيه ساكن

هستند مانند جالیر ،بيات ،قليچي و گرایلي اطالعاتي كه آیا
اینها هم به بافت فرش (گرهدار یا بيگره) ،اشتغال دارند موجود

نيست (یار شاطر .)1383 :132 ،در تاریخ و هنر فرشبافي در
ایران در مورد فرش خراسان در عهد پهلوی دوم آمده است اما

تحوالت مختلف سياسي و نظامي شاهد حضور اقوام مهاجر و

بلوچ ،عرب و ...هستيم كه در شش شهرستان اسفراین ،بجنورد،

هستند .قاليها و قاليچههای توليد شده در این نواحي با تکيه بر

فرهنگ كهن این اقوام و یا با تأثيرپذیری از یکدیگر پدید ميآید.
در این ناحيه از استان خراسان با توجه به نوع نقش پردازی دو

نوع گليم قابل دسترس است .در نوع اول بافنده نقوش تجریدی
یا هندسي را در ردیفهای افقي و یا مورب قرار ميدهد نوع دوم

نيز با نام سفره كردی شناخته ميشود .گليمهای نوع اول پر
نقش و نگار هستند ،بهطوریکه انواع نقوش تزیيني اقوام ُكرد با
رنگهای محدود ولي زیبا بر سطح آن بافته ميشوند (کمندلو،
.)25 :1394
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سفره كردی نوعي گليم سوزني است و روش بافت آن به

شيوهی پيچشي است ،بدین معني كه دو پود دارد ،یک پود
زمينه كه تک رنگ انتخاب میشود و دوم پود الوان یا پود نقش

كه برای بافت نقوش به كار ميرود .پود زمينه مانند گليمبافي

از البهالی تارها ميگذرد ،در حالي كه پود نقش به دور تارها

پيچيده و در پشت كار رها ميشود( .قاسم زاده ،سامانيان،

 .)1391 :101سفرهها به طور معمول در جشنها و مراسم

مذهبي هنگام ناهار یا شام در برابر مهمانها گسترده و بر روی
آن انواع غذاهای محلي قرار ميگرفته است .بنا بر گفتهی یکي

از توليدكنندگان ،در گذشته این سفرهها را در هنگام ورود

عروس به چادر در مقابل پای او پهن ميكردند كه نمادی از
بركت و اتحاد بوده است .بافندگان ُكرد نقوش خاصي را برای
تزیين این فرشها بکار میبردند شاید به همين علت بافتهای
مقدس تلقي ميشده است .پرویز تناولي بيان ميدارد سفره

به خاطر جنبههای آییني و همچنين به خاطر احترامي كه

ایرانيان و مسلمانان برای بركات الهي به ویژه نان قائل بودهاند،
بيشتر بدون نقش بافته ميشده است ،تا نقوش مداخلهای با
نان نکند( .تناولي 22 :1380،و .)23

در حدود  90سانتي متر عرض و از 1/80تا  3/65متر طول
دارد .زمينهی این سفرهها به رنگ قهوهای شتری روشن و
مالیم است و در حاشيههای سادهی آنها از طرحهای چپ
و راست استفاده شده است .در این حاشيهها معموالً پشم

قهوهای تيره به كار رفته و با طرحهای رنگي و سر پالسهای
طرحداری تکميل شده كه دارای پودهای معلقي از نوارهای
رنگين است .در مركز این سفره ها معموالً نگارهها و ترنج هایي
دیده ميشود كه مشخص كنندهی محل قرار گرفتن ظروف
غذا است .سفرههای مربع شکل كه اكثرا ً توسط افشارها بافته

ميشوند ،در قسمت مركزی زمينهای یکدست و تک نگارهای

ساده دارند (هال ،لوچيک ویووسکا.)327 :1377 ،
سفرههای ُكردی دارای یک حاشيهی اصلي (بزرگ یا پهن)

«كاربرد سفرهها بيشتر به هنگام پختن نان ،تهيهی خمير و

به همراه دو حاشيه فرعی (كوچک) هستند ،حاشيهی اصلي

اما امروزه به دليل تغييرات بسياری كه در زندگي عشایری

نيمي از نقش خرچنگي قرار دارند ،به طور سلسله وار تزیين

سفره آرد بوده است» (هال ،لوچيک ویووسکا.)328 :1377 ،
ایجاد شده ،این گليمها به عنوان زیرانداز مورد استفاده قرار

ميگيرند .غذای اصلي عشایر و روستایيان را نان تشکيل

ميدهد و به همين خاطر سفره اهميت ویژهای دارد .و هر زن
خانهدار عشایری و روستایي بایستي دو سفره داشته باشد ،یک

سفره برای تهيه خمير ،ور آمدن و چيدن چانهها ،و سفرهی
دیگر برای نان پخته شده است ،سفره مصرف دیگری هم دارد

و آن هنگام صرف غذا است .خانوادههایي كه وضع بهتری
دارند ،سفره بلندتری ميبافند تا تعداد بيشتری بتوانند در

اطراف آن بنشينند این نوع از سفرهها بيشتر در مهمانيها

در این قاليها با نقش انتزاعي دو پرنده یا قوچ كه در باالی
ميشود در این نمونه عالوه بر نقش مرغي یا قوچکي نقش
شاخص است ،در بعضي از قاليها با اینکه بافنده حاشيههای

فرعي را حذف و تنها خطوط باریکي و گاه منقشي در اطراف

حاشيه اصلي ميبافد ،اما نقش حاشيه اصلي با تکرار دوبارهی
مچر (خرچنگ) تزیين میشود كه در اصطالح
نقش پرنده و َخ َ
محلي به آن زی ِ ّلي یا لوزی ميگویند ،كه داخل آن با نقش
مچر (خرچنگ) تزیين شده است.
َخ َ

متن این سفرهها با عناصری كه ریشه در زندگي و شغل عشایر
كوچرو دارد تزیين ميشود ،زن ُكرد در هنگام كوچ با نگاه به

گسترده ميشود (تناولی 22 :1370،و.)23
عشایر و روستایيان ُكرد شمال خراسان این فرشها را با الهام از

میدارد و یا بر او تأثير خوبي ميگذارند بر این دستبافتها

این فرشها را تزیين نمایند .طرح كلي این فرشها از قابهای

موجود در طبيعت مانند كوه ،رودخانه ،باد،خورشيد ،ابر ،رعد

طبيعت پيرامون خود و یا اقتباس از بافتههای سایر اقوام سطح

طبيعت اطراف و زندگي روزمره خود عناصری را كه دوست

نقش ميكند .او درخت و بوتهی گل را در كنار دیگر عناصر

مستطيل یا مربع شکل تشکيل یافته است ،كه پشت سرهم
(تقریباً به صورت نردبام) قرار گرفتهاند .در برخي از سفرههای

و مرغ به صورت تجرید یافته به همراه گوزن یا آهو  ،ماهي بز

حاضر این اقوام فرشهای با دو ،سه ،پنج و گاه هفت متن است.

یا مجزا بافته ميشود ،در كنار اینها ميتوان تصاویر اجسام

قدیمي تنها یک متن بافته شده است ،اما اكثر توليدات حال
(کمندلو.) :1394،
اكثر سفرههای ُكرد و افشار خراسان مستطيل شکل است و

و برق قرار ميدهد ،گاه حيوانات اهلي مانند شتر ،بز ،خروس
كوهي ،باز شکاری ،كالغ ،روباه ،گربه ،پروانه و سگ در كنار هم
بيجان و مورد نياز او مانند عروسک ،شانه ،گاز انبر ،قند شکن،

سماور ،آیينه ،نردبام را نيز مشاهده نمود (تصویر  8و.)9
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بيانكننده دستهاي مهمانيهایی باشد كه در یک جشن

دورتا دور سفرهی صاحب مجلس جمع شدهاند .همچنين

ميتوان گفت این نقشمایه الگویي از دستان افراد خانواده
است كه روز و شب در كنار هم كار و تالش میكنند و در

تصویر -8نقش شتر در سفره کردی (نگارنده)1393،

هنگام صرف غذا دور این سفره جمع میشوند (تصویر .)10
الزم به ذكر است كه نقوشي كه در سفرههای ُكردی شمال
خراسان بکار ميروند قائدهی خاصي ندارد و بافنده بر اساس
ذوق و سليقهی شخصي تغييرات زیادی در نقوش اصلي ایجاد
ميكند.

تصویر -9نقش پرنده در سفره کردی (نگارنده)1393،

یکي از عناصر اصلي و مهم سفرههای كردی نقشمایه
بيچک است كه در كنارههای طولي قالي بافته
انگشت یا َ
ميشود ،برخي از توليدكنندگان فرش ُكردی این

انگشتها را نماد وحدت یا شب و روز میدانند ،یا میتواند

تصویر -10نقش انگشتی در حاشیه سفره کردی (نگارنده)1393،

جدول  -4بررس نقوش سفره آردی خراسان جنوبی و سفره کردی خراسان شمالی (نگارنده)1393،
متن سفره آردی
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متن سفره کردی

نقوش حاشیه سفره آردی

نقوش حاشیه سفره کردی
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جدول  - 5بررسی تشابهات در سفرآردی خراسان جنوبی و سفره بافی خراسان شمالی (نگارنده.)1393،

78

ردیف

شباهتها

1

استفاده به عنوان سفره خمیری

2

استفاده از مواد اولیه مشابه مانند پشم

3

بافت بر روی دارهای افقی

4

استفاده از نقوش ذهنیباف

5

دارای پیشینه بافت

6

استفاده از رنگرزی گیاهی

7

تنوع رنگ پایین

8

استفاده به عنوان جهیزیه دختران و پسران

جدول  - 6بررسی تفاوتها در سفرآردی خراسان جنوبی و سفره بافی خراسان شمالی (نگارنده.)1393،
ردیف

تفاوتها
سفره آردی

سفره کردی

1

زمینه خلوت

زمینه شلوغ

2

مربع بافت

تنوع سایز و اندازه

3

حاشیه ساده

حاشیه پر نقش

4

متن خلوت و تک رنگ

متن شلوغ و پر نقش

5

بافت گلیم ،سوزنی

گلیم زیر و رو و ساده بافت

6

تنوع رنگ پایین

تنوع رنگ باال

 -4نتیجهگیری

امروزه بسیاری از رشتههای صنایع دستی روستایی که دارای
توجیه اقتصادی هستند به دالیل گوناگونی فراموش و یا در

حال فراموشی میباشند .صنایعی که در نوع خود بیبدیل و

سـاخته و پرداخته ذهن خـالق و پاک صنعتـگر روستـایی

میباشد.

در تحقيق انجام گرفته مشخص شد ،سفرهآردی دستبافتهای

و یا به عبارتی نوعی گلیم فرش در شهرستان قاینات به عنوان

بخش مهم و كاربردی دستبافتههای این شهرستان محسوب
میگردد که در گذشته به عنوان زیراندازی برای قرارگیری
آرد و خمیر جهت پخت نان مورد استفاده قرار میگرفته
است و امروزه با تلفیق فرش با آن عالوه برجنبه کاربردی

جنبه تزئینی نیز پیدا نموده است .از سویی دیگر سفرهکردی

نیز در زمره دست بافتههای خراسان شمالی قرار دارد که در

شهرستانهای شیروان ،قوچان و ...بر روی دارهای افقی و با
استفاده از نقوش ذهنیباف بافته میشوند .نقوش مورد استفاده

در این دستبافتهها در هر دو استان ملهم از طبیعت پیرامون
بافنده و شرایط اقلیمی و جغرافیایی بافنده نشأت گرفته و به
لحاظ نام و کاربرد مشابه میباشند و از سویی دیگر تفاوت در

سایز و اندازه که در سفرهآردی تنها در قطع مربع ولی سفره
کردی دارای تنوع سایز میباشد .زمینههای سفرهی آردی

خلوت و حاشیهها دارای نقوش هندسی ساده میباشد از آن
طرف سفره کردیها دارای زمینهای پر و حاشیهها دارای تنوع

بیشتری میباشند.
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دستباف خراسان جنوبی1394،

 .8حشمتی رضوی ،فضل االه )1398( .سیر تحول و تطور فرشبافی ایران :سمت

 .9جهانشاهي افشار ،ویکتوریا .)1375( .فرآیند و روشهای رنگرزی الياف با مواد طبيعی ،تهران  :دانشگاه هنر.

 .10قاسم زاده ،زهره.سامانیان ،صمد ( )1391طرح و نقش در بافتههای کرمانمجیدر خراسان شمالی ،فصل نامه هنرهای تجسمی و
کاربردی ،سال پنجم ،شماره  ،9بهار و تابستان

 .11صوراسرافيل ،شيرین .)1383( .بر كویر سبز جنوب فرش خراسان .چاپ اول ،تهران :انتشارات احيا كتاب.

 .12كمندلو ،حسين .)1391( .شناسایي،ریشه یابي و احياء طرحها و نقوش قالي استان خراسان شمالی .مركز ملي فرش ایران.

 .13متولي حقيقي ،یوسف .)1387( .خراسان شمالي .پژوهشي پيرامون تاریخ تحوالت سياسي خراسان شمالي از آغاز تا انقالب
اسالمي .مشهد :آهنگ قلم.
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 .14یار شاطر ،احسان .)1383( .تاریخ و هنر فرش بافي در ایران .مترجم ر .لعلي خمسه ،تهران :نيلوفر.

 .15مصاحبه نگارنده با آقای حسین خسروی ،کارمند و مسئول بخش صنایع دستی اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
شهرستان قاینات (.)1394

 .16مصاحبه نگارنده با خانم زهرا افشاری ،بافنده سفره آردی در روستای مهنج (.)1394

 .17مصاحبه نگارنده با خانم زهرا عامری  ،بافنده سفره آردی در روستای مهنج (.)1394
 .18مصاحبه نگارنده با آقای حسین شجاع  ،رنگرز سنتی در روستای مهنج (.)1394
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