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بررسی نقوش گلیم سفره ُکرد ی شمال خراسان
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 1د انشجوی د کترای پژوهش هنر د انشکد ه هنر و معماری ،د انشگاه تربیت مد رس،تهران ،ایران.
 2د انشیار گروه پژوهش هنر د انشکد ه هنر و معماری  ،د انشگاه تربیت مد رس ،تهران ،ایران.
(تاریخ د ریافت مقاله ،96/8/9 :تاریخ پذیرش نهایی)98/6/7 :

چکید ه
د ستبافته های ُکرد های شمال خراسان از جمله هنرهای بومی این منطقه است ،که از گذشته های د ور مورد
استفاد ه است .سفره های ُکرد ی د ر کاربرد اولیه خود محل قرارد اد ن نان بود ه ،و توسط زنان کوچ نشنین ُکرد
بافته می شد ه ،اما امروزه کاربرد اصلی خود را از د ست د اد ه و اغلب به عنوان کفپوش استفاد ه میشود یا جنبه
تزئینی پید ا کرد ه است .نقوش سفره های ُکرد ی از اهمیت و تنوع خاصی برخورد ار هستند  .این نقوش از جهت
معناشناسی برگرفته از باورهای گذشتگان و بیانگر مفاهیم فرهنگی جامعه عشایری است و از نظر بصری د ارای
ساختاری منسجم است .نقوش آنها شامل چهار گروه هند سی ،گیاهی ،حیوانی و انسانی است که نقوش حیوانی
بیشتر به کار رفته است ،چرا که متأثر از زند گی کوچ نشینی می باشد و د ر میان نقوش انسانی نیز نقشمایه د ختر
بیشتر د ید ه می شود  ،چرا که زنان و د ختران بافند گان اصلی سفره هایند  .همچنین نقشمایه ها د ر فرم های انتزاعی
و طبیعت گرایانه هستند و گرچه امروزه با تغییر د ر سبک زند گی مرد م مناطق شمال خراسان طرحها و نقوش
قد یمی د ر حال تغییرند  ،عمد ه نقشمایه ها برگرفته از نقوش پیشین است .هد ف این نوشته معرفی نقشمایههای
گلیم سفره ُکرد ی و تبیین علل پد ید آمد ن آنهاست .اطالعات به روش مید انی (مصاحبه و مشاهد ه) گرد آوریشد ه
و انواع نقوش با رویکرد توصیفی-تحلیلی طبقه بند ی و بررسی شد ه است.

واژه های کلیدی

شمال خراسان ،کرمانج ،نقوش حیوانی ،سفره ُکرد ی.
* نویسند ه مسئول :تلفن ،09127972995 :نمابر.E-mail: a.safipoor@gmail.com ،021-77508260 :
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مقدمه

ُکرد های شمال خراسان که اصطالحاً به آنها کرمانج گفته می شود
ازجمله عشایری هستند که از قسمتهای غربی به این منطقه د ر
د وره صفویه مهاجرت کرد ه اند « .از زمان شاه اسماعیل صفوی ،کرد ها
به ویژه قرامانلو بهطور پراکند ه برای د فاع از مرزهای خراسان به این
ایالت آسیبد ید ه آورد ه شد ند و بعد ها جانشینان شاه اسماعیل هم این
سیاست انتقال ُکرد ها به خراسان را اد امه د اد ند » (توحد ی،1371 ،
 .)25از آنجا که د ر د وره صفویه مرزهای شرقی خراسان د ائماً ناامن
بود ه و مورد تهاجم اقوام ازبک و ترکمن قرار گرفته بود  ،این اقوام
به منظور جلوگیری از هجوم بیگانگان به خراسان کوچاند ه شد ند .
«بارتولد د ر تذکره جغرافیای تاریخی ایران می نویسد  :شاه عباس برای
صیانت مملکت از تاختوتاز تراکمه و ازبکان تصمیم بد ان گرفت که
اکراد جنگجو را از والیت غربی بد ین سامان کوچ د هد  .بر این تصمیم،
پنج والیت ُکرد نشین د ر امتد اد کلیه سرحد از استرآباد تا چناران
تشکیل د اد » (طیبی .)164 ،1374 ،اقوام گوناگونی د ر خراسان زند گی
می کنند  ،اما بیشتر ساکنان شمال خراسان ُکرد هستند  .د ر شمال

خراسان از اواخر صفویه ،د وره ناد ری ،زند یه و به خصوص د ر زمان
فتحعلی شاه قاجار ،تعد اد و قد رت ُکرد ها چنان زیاد بود که بسیاری
از جهانگرد ان و برخی از نویسند گان ایران شمال خراسان کنونی را
(قوچان ،شیروان ،د رگز و بجنورد ) کرد ستان یا کرد ستان شمال شرقی
مینامید ند (پاپلی یزد ی« .)80 ،1371 ،تمام جهانگرد انی که از اواخر
د وره صفویه تا اواخر د وره قاجاریه به شمال خراسان مسافرت کرد ه اند
اکثریت جمعیت این خطه را ُکرد زبان د انسته اند  .باید د انست که حتی
د ر زمان صفویه د رصد مهمی از این ُکرد ان یکجانشین بود ه اند  ،منتها
د ر طول زمان این د رصد افزایش یافته است» (همان )81 ،و روزبه روز
از جمعیت کوچ نشین این منطقه کاسته می شود « .امروزه د رصد
ناچیزی از مرد م کرد شمال خراسان کوچ نشین هستند » (همان)82 ،
با یکجانشینی این اقوام د ر منطقه شمال خراسان تغییرات فرهنگی و
اجتماعی زیاد ی روی د اد ه است .البته هنوز برخی از سنت ها و باورهای
موجود میان ُکرد های اسکانیافته د ر شمال خراسان را می توان یافت
که ریشه د ر زند گی عشایری د ارد و از یاد نرفته است.

گلیم سفره ُکرد ی

از طرح های چپ و راست استفاد ه شد ه است .د ر این حاشيه ها ،معموالً
پشم قهوه اي تيره به كار رفته و با طرح هاي رنگي و سرپالس هاي
طرحد اري تكميل شد ه كه د اراي پود ه اي معلقي از نوارهاي رنگين
است .د ر مركز اين سفره ها ،معموالً نگاره ها و ترنج هايي د يد ه مي شود
كه مشخصكنند ه محل قرار گرفتن ظروف غذا است» (هال ،ویووسکا،
.)328 ،1377
ً
سفره ُکرد ی سوزنیبافت است ،د ختران جوان معموال د ر تولید این
محصول سلیقه فراوانی به کار می برند  ،زیرا یکی از اصلی ترین
قسمت های جهیزیه آنها را تشکیل می د هد  .ماد ه اولیه مورد استفاد ه
د ر تولید آن تماماً پشم است .ریزبافی و د رشتبافتی آنها را نمی توان
نسبت به رجشمار تعیین کرد  ،ولی ظرافت د ستبافته ها را ظرافت
چله ها ،مواد اولیه و همچنین تعد اد تارها و چلههای موجود د ر واحد
اند ازهگیری(متر) تعیین می کند  .گاه د ر باال و پایین سفره حاشیه
د ارای د و رد یف یا سه رد یف نقشمایه است به عبارت د یگر باال و پایین
سفره د ارای حاشیهای پهنتر از طول سفره است(فیاضی.)40 ،1389 ،
طرح ها د ر رد یفهایی مشخص و منظم د ر میان حاشیه قرار د ارد
که شامل«نقوش اصلی و پرکنند ه است .نقوش پرکنند ه نقوش کوچکی
هستند که د ر میان طرح اصلی قرار د ارند و از تمرکز بصری د ر یک
نقطه گلیم می کاهند  .متن بسیاری از این بافته ها شبیه به منسوجات
بلوچ است ،با این تفاوت که طرح و رنگ هایشان گوناگونی بیشتری
د ارد  .این گلیمبافت ها تا حد ی شبیه به گلیم های قلعه نو واقع د ر
شمال غربی افغانستان است»(هال ،ویووسکا .)216 ،1377 ،علیرغم
مشابهت هایی که میان گلیم سفره ُکرد ی با گلیم های سایر اقوام ازجمله
ترکمن و بلوچ د ید ه می شود  ،این گلیم به سبب سبک و نوع نقوش
مورد توجه است.

ازجمله هنرهایی که هنوز د ر میان ُکرد های شمال خراسان
کموبیش د ید ه می شود گلیم سفره ُکرد ی است که د ر شهرهای شمال
خراسان ازجمله بجنورد  ،مانه و سملقان ،شیروان ،فاروج ،اسفراین و
قوچان رواج د ارد  .سفره ُکرد ی از تنوع قابلتوجهی د ر نقش و رنگ
برخورد ار است .هد ف از این تحقیق معرفی انواع نقوش بهکاررفته،
طبقه بند ی و تحلیل معانی آنهاست،که می تواند بازگوکنند ه نگرش
و باور خالقان خود باشد  .سفره ُکرد ی با بهره گیری از د ار و با نقوش
متنوع از سایر د ست بافته های این منطقه متمایز می شود .
«سفره ُکرد ی عموماً مستطیلشکل است .ابعاد بسیاری از آنها
کوچک و متوسط و برخی هم د راز و باریک است .سفره های چهارگوش
د ر این منطقه بافته نمی شود و طرح و ترکیب بند ی سفره های ُکرد ی
خراسان به صورت معمول آن د ر حولوحوش چند الگوی معین است.
زمینه این سفره و یا حد اقل نقش و رنگ آنها خاکفام و غالباً از
پشم شتر است .بر روی این زمینه ساد ه معموالً حاشیه ای «چپراس»
(چپ و راست) و یا ساد ه نقش بسته است .گاهی حاشیه و یا نقش
میانی سفره های ُکرد ی پرزبافی شد ه است .این روشی است که د ر
سفره های بلوچی نیز د ید ه می شود  .بافتار سفره های ُکرد های خراسان
نیز مشخص است و ترکیبی از گلیم یکد ست و بافت و پود جایگزین
یا پیچ باف و یا بافت گلبرجسته با پود اضافی را د ارد » (تناولی،1370،
 .)35بیشتر سفره های ُکرد ی مستطیلشکل هستند و د ر«حد ود
 90سانتی متر عرض و 1/80تا  3/65متر طول د ارند  .تعد اد ی از این
سفره های بسیار طویل مشهور به «جاد ه عروسی» است و همانطور که
از نامشان پید است ،د ر مراسم عروسی به کار می رود  .زمینۀ این سفره ها
به رنگ قهوه ای شتری روشن و مالیم است و د ر حاشیه های ساد ۀ آنها

کاربرد سفره ُکرد ی
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د ر لغتنامه د هخد ا ذیل نام سفره چنین آمد ه است«  :پارچه
گسترد ه كه بر آن خورد نى و نوشيد نى نهند  ،که به آن خوان یا
د ستارخوان نیز گفته می شود » (لغت نامه د هخد ا) .د ر اد بیات فارسی
نیز سفره به د و شکل د ید ه می شود  .1« :پارچه ای گسترد ه که بر آن
خورد نی و نشید نی می نهاد ه و بد ان د ستار خوان نیز می گفته اند که
سفره امروزی احتماالً همان سفره د رازی بود ه است که باالی خوان
(طبق چوبی بزرگ) می گسترد ه اند ؛  .2شکل د یگر به صورت سفره
امروزی نبود ه است بلکه توشهد ان یا پارچهای مد ور بود ه است که سر
آن را با بند یا ریسمانی می بسته اند » (اکبرزاد ه.)123-122 ،1389 ،
آنچه د ر اینجا مد نظر است شکل اول می باشد  .همچنین سفره به د و
شکل خاص و عام د ر فرهنگ ایرانی مورد توجه بود ه است .منظور از
سفره عام سفرهای است که جهت قرارد اد ن نان و خورد ن غذا استفاد ه
می شد ه ،و سفره خاص به سفره هایی گفته می شود که همراه با مراسم
و آیینهای خاصی ،از گذشته تاکنون به شکل های مختلف د ر میان
زنان به منظور گرد هم آمد ن و انجام مراسم آیینی برپا می شد ه است.
«یکی از مراسم آیینی گسترد ن سفره د ر فرهنگ باستانی ایران بود ه
است که د ر میان زرتشتیان همچنان از اهمیت ویژه ای برخورد ار است
و به آن ارج می د هند .
زرتشتیان سفره را نماد سپند ارمذ (پاسد اری از زمین) می د انند
و د ر سفره که نماد ی از زمین می د انند نماد هایی را با هد فهایی
تعیینشد ه و آرمانی می چینند  .از سفره های سنتی زرتشتیان میتوان
به سفره «سد رهپوشی» ،سفره «گواهگیری» ،سفره «گه نبار» ،سفره
«مراسم د رگذشتگان» و سفره «مهرگانی» اشاره  کرد (   1خاقانی فر،
 .)5  ،1395استمرار این سفره ها را بعد از اسالم تا امروز به شکل
مذهبی د ر روزهای خاص همچون مراسم سوگواری ائمه می توان د ید
که زنان برگزارکنند گان آن هستند .
سفره همواره بد ان جهت که محل نگهد اری نان به عنوان رزق و
روزی و برکت بود ه مورد احترام بود ه ،چنانکه امروزه نیز د ر خراسان
اگر کسی پا روی سفره بگذارد کار ناپسند ی انجام د اد ه است .از
گذشته پارچه ای تمیز را برای قرارد اد ن نان به عنوان سفره استفاد ه
می نمود ند  .د ر بین کوچ نشین ها بنا به ضرورت سفره ها از مقاومت
بیشتری برخورد ار بود ه و به شکل ضخیم تری از جنس گلیم ساخته

می شد که د ر مناطق مختلف کشور نمونه هایی از آن را می توان د ید .
د رمیان کوچ نشینان خراسان ،زنان وظیفه تهیه نان را د ارند  .آنان
هنگام برد اشتن آرد و آماد ه کرد ن خمیر «بسم اهلل» می گویند و باید
پاک باشند  .اگر زنی نتواند این کار را انجام د هد  ،ماد رشوهر یا د ختر
بزرگ یا یکی د یگر از زنان وظیفه او را به عهد ه می گیرد  2.عشایر
نقاط مختلف کشور سفره هایی از جنس گلیم می بافند ؛ مث ً
ال سفره های
بلوچی ،شاهسونی ،لری ،قشقایی و د یگر مناطق ایران .د ر این میان
«سفره ُکرد ی» اصطالحی خاص برای سفره های ُکرد ان خراسان است.
د ر خراسان ،عالوه بر سفره ُکرد ی ،سفره افشاری نیز بافته می شود .
اما سفره های ُکرد ی از جهت زیبایی و تنوع نقوش از توجه بیشتری
برخورد ار بود ه و اهمیت خود را همچنان حفظ نمود ه است.
سفره های ُکرد ی که امروزه اغلب به عنوان کفپوش استفاد ه میشود
د ر گذشته ای نه چند ان د ور کاربرد د یگری د اشته است .زنان عشایر د و
سفره د اشتند  :یکی برای تهیه خمیر نان و د یگری جهت قرار د اد ن
نان ها و غذا خورد ن .سفره هایی که برای خمیر نان بود ه از طرح و نقش
خاصی برخورد ار نبود ه ،چرا که تماس با آرد نمیگذاشته است طرح
و نقش آن د ید ه شود  ،اما سفره های غذاخوری (نان) با د قت و ظرافت
بیشتری بافته می شد ه است ،چرا که عالوه بر اینکه محل نگهد اری نان
بود ه ،از طرفی نشان د هند ه ذوق و سلیقه زنان بافند ه آن خانواد ه نیز
بود ه تا مهمانان و افراد خانواد ه هنگام صرف غذا از آن نقوش و تزئینات
لذت ببرند .
از زمانی که    سفره های   جد ید   (پالستیکی)   رایج    شد ه    است ،سفره های
ُکرد ی کاربرد پیشین خود را ند ارند و اغلب به صورت کفپوش و به
ند رت به عنوان زیرسفرهای استفاد ه می شوند  .عالوه بر این ،جنبه
تزیینی نیز یافته اند و به عنوان هنر زنان این منطقه از صنایع د ستی
پرکاربرد محسوب می شود  .آنچه باعث این تغییر کاربری شد ه مطمئناً
ریشه د ر تغییر سبک زند گی مرد مان این مناطق د ارد  ،چرا که از
شکل چاد رنشینی به یکجانشینی روی آورد ه اند و آشنایی با فرهنگ
شهرنشینی نتیجه این تغییر کاربری شد ه است (نمود ار .)1

زیباییشناسی
روش مفید برای شناخت بهتر هر اثری «تجزیه آن به عناصر

سفره آردی
کاربردی

گذشته (پیش از
سفرههای پالستیکی)

سفره غذاخوری(نان)
سفره کردی
کفپوش

کاربردی
امروزه (چند دهه
اخیر)
تزئینی

نمود ار  - 1تغییر کاربری سفره ُکرد ی.

114
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره  ،25شماره  ،3پاییز ۱۳۹۹

تشکیلد هند ه اولیه آن است .این عمل فهم ما را از یک کار بصری بسیار
عمیق تر می کند و نیز برای تجسم اولیه یک تصویر و تعبیر و تفسیر آن
از طرف بینند ه سود مند است» (د اند یس .)69 ،1384 ،از بُعد بصری،
بیشتر این گلیم ها مملو از نقوش ریز و د رشت است .نقوش کوچک
به منظور پر کرد ن فضاهای خالی و پیرامون طرح اصلی د ر وسط متن
بکار می رفته است .خطوط شکسته و اشکال هند سی منظم همراه با
تقارن و ترکیب بند ی منسجم د ر گلیم های سفره ُکرد ی قابل مشاهد ه
است .د ر بین نقوش ،الگوهای تکرارشوند ه هند سی که به شکلی منظم
قرار گرفته است و منجر به ریتم می گرد د به منظور تأکید بر نقش
اصلی(متن) د ر حاشیه د ید ه می شود  .فرم ها و شکل های موجود د ر
سفره ُکرد ی که براساس روابط د رونی بین عناصر د ر یک ترکیب بند ی
ایجاد می شود برای هنرمند ان این منطقه کام ً
ال مشخص و تعریفشد ه
است ،گرچه هیچیک از نقوش طرحی از پیش ند ارد  ،ذهن بافند ه
عشایر با ساختار کلی طرح کام ً
ال آشنا است ،به د رستی میان عناصر
ارتباط برقرار می کند و بر حسب ذوق خود ترسیم می کند .
فضاي منقوش سفره ُكرد ي را مي توان به سه بخش تقسيم كرد :
اول ،حاشيه اصلي د ر كناره گليم كه از نقوش د رهم و پيوسته تشكيل
مي شود و گاهي نيز مكمل و به صورت مثبت و منفي است .د وم ،متن
زمينه گليم هاست كه فضايي براي جلب توجه تكنقش ها ايجاد مي كند
كه عموماً گلها ،حيوانات و گاهي نقش انسان است .سوم ،حاشيه هاي
ساد ه تر و باريكتري هستند كه د ر د و طرف حاشيه براي جلب كرد ن
حاشيه اصلي از كناره و متن بافته مي شوند و معموالً اشكال ساد هاي
از تركيب مثلث هستند  .به طور كلي ،متن اصلي اين د ست بافته ها از
یک تا سه چهارضلعي با رنگهاي متفاوت و پشتسرهم تشكيل شد ه
و به اصطالح يكتخته ،د وتخته ،سهتخته و ...خواند ه مي شود (بد يعي،
( (83-82،1390نمود ار .)2
طرح کلی سفره ها از قاب های مستطیل یا مربعشکل متعد د ی
تشکیل یافته است که پشتسرهم(تقریباً به صورت نرد بام) قرار
گرفته اند  ،البته می توان د ر بین سفره های عشایر کرد شمال خراسان
د ستبافته هایی را د ید که گاه به صورت تکمتن بافته شد ه است ،اما
اکثر تولید ات اقوام ُکرد ساکن د ر شمال خراسان د ستبافته هایی با
د و ،سه ،پنج و گاه هفت متن است .این متن ها به شکل مستطیل و یا
مربع هستند و د ر د اخل هرکد ام از آنها نقوشی خاص که بیانکنند ه

ویژگیهای قومی ،فرهنگی و مذهبی آنها است ،بافته میشود .
ویژگیهای سفره ُکرد ی را می توان به صورت زیر شرح د اد :
د ر اطراف متن این سفره ها سه ،پنج ،هفت و گاه ن ُه حاشیه بافته
می گرد د  .د ر اکثر سفره های ُکرد ی به طور معمول یک حاشیه اصلی
(بزرگ یا پهن) به همراه د و حاشیه فرعی (کوک) بافته می شود .
د ر بعضی از سفره ها حاشیه فرعی حذف شد ه و تنها زنجیره ها
هستند که اطراف حاشیه اصلی بافته میشوند و با یک ،سه و پنج متن
بافته می شوند  .گفتنی است که سفره هایی که تعد اد زیاد ی متن د ارند
و یا بزرگ بافته می شوند برای استفاد ه د ر مراسم ها و میهمانی ها به کار
می رفتهاند  .گاه بافند ه خوشذوق با کوچک کرد ن متن ها تعد اد شان را
د ر گلیم افزایش می د هد و به د وازد ه عد د می رساند  .د ر این هنگام او
نقشمایه های موجود د ر سفره ُکرد ی را با گلیم ُکرد ی تلفیق و اثری
منحصربهفرد و یگانه خلق می کند (کمند لو .)271 ،1391 ،رنگهای
مورد استفاد ه د ر سفره ُکرد ی اصوالً تیره است .زمینه سفره ها قب ً
ال
قهوه ای شتری بود  ،اما امروزه اغلب از رنگهای روشنتری استفاد ه
می شود .
ُ
جهت شناخت بهتر نقوش سفره کرد ی ،ناگزیریم که با د ید گاههای
کوچ نشنین ها و بافند گان سفره های ُکرد ی آشنا شویم تا به معانی این
نقوش د ست یابیم« .رفتار فرهنگی همیشه باید بر حسب "د ید گاه از
د رون" یا تعریف خود کنشگران از روید اد های انسانی ،مورد بررسی
و تحلیل قرار گیرد » (پلتو .)101  ،1375 ،بر همین اساس جهت
شناسایی نقوش موجود د ر سفره ها پیش از هرگونه تحلیلی د ید گاه
خود سازند گان را جویا شد یم .برخی از بافند گان ،این نقوش را از
اجد اد خود سینه به سینه د ریافت کرد ه اند و جز موارد اند ک د لیلی
برای خلق برخی از نقوش ند اشتهاند  ،اما آنچه مهم به نظر میرسد
د ید گاهی است که د ر ترسیم این نقوش د اشته اند  ،که فقط بافند گان
سفره ُکرد ی می توانستند نقوش را رمزگشایی کنند و نوع نقش را
تشخیص د هند  .د ر این مورد بواس بر این نظر است که «هد ف اساسی
ما فهم اند یشه های مرد م مورد بررسی است و تمامی تحلیل تجربی ما
باید بر مفاهیم آنها مبتنی باشد و نه مفاهیم خود مان» (همان.)107 ،
از اینرو ممکن است برخی مفاهیم یا اشکال برای ما قابلفهم
نباشد  ،اما برای پد ید آورند گان سرشار از مفاهیم و نماد هایی باشد
که الیه های د رونی اجتماع عشایری بر آنها استوار است .اد وارد ساپیر

مانند :بیجک

پهن ترین حاشیه گلیم

اصلی

مانند :قایخ (شاخ)

در دو طرف حاشیه
اصلی

فرعی

مانند حیوانات،
گیاهان و برخی از
نقوش هندسی

عموما ً در مرکز گلیم

بزرگ

عموما ً نقوش هندسی
و اشکال انتزاعی

پیرامون نقش
مرکزی

کوچک (ریزنقش)

حاشیه

نمود ار  - 2نقوش د ر سفره ُکرد ی.
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می گوید « :صورتها و د اللت هایی که برای یک فرد بیگانه بد یهی به
نظر می رسند  ،ممکن است از د ید گاه کسانی که الگوهای بومی را
به کار می برند به هیچ رو سرراست و آشکار نباشد  .مفاد و د اللتهایی
که برای بومیان آشکارا وضوح د ارند  ،ممکن است از چشم یک ناظر
خارجی پنهان مانند » (همان .)108 ،آشنایی با د ید گاههای بافند گان
سفره ُکرد ی و صحبت با آنان بیانگر نکاتی است که فقط د ر نظر آنان
آشکار است .از اینرو نمونه هاي بيشتري از آثار ،مشاهد ه و گرد آوری
شد تا وقتي كه پژوهشگر مطمئن شود اين مقوله ها براي محيط
پژوهش او مناسبت و جامعيت د ارند و د رباره تمامی سفره های ُکرد ی
که مورد بررسی قرار گرفته مصد اق د ارد .
سپس انواع نقوش شناسایی و طبقه بند ی شد  ،و آن د سته از
نقوشی که تأثیر بیشتری بر ذهن هنرمند د اشت مورد مطالعه قرار
گرفت« .بخشی از نقوش که د ر گلیمبافی ایران مورد استفاد ه قرار
می گیرد تد اوم نقوش اساطیری است که ریشه د ر روزگارانی بسیار
د ور د ارد » (جزایری .)53 ،1370 ،عالوه بر این با بررسی نقوش می توان
به میزان تأثیر محیط بر ذهن هنرمند پی برد که تا چه حد د ر خلق
اثر مؤثر بود ه است .آنچه به عنوان هنر عشایر کرد شمال خراسان د ر
سفره ُکرد ی شاهد هستیم بیانگر زند گی کوچ نشینی بود ه که امروزه
با تغییر کاربری با تغییر د ر فرم و نقش نیز مواجه یم ،چنانکه امروزه
نقوش جد ید تری وارد سفره های ُکرد ی شد ه است که شباهت چند انی
به طرح های پیشین و قد یمی خود ند ارد و از شکل اصلی خود فاصله
د ارد  .نقوش نماد ینی که د ر زند گی کوچ نشینان نقش مهمی د اشته،
امروزه اغلب با نقوش جد ید د ر هم آمیخته است.

انواع نقوش
نقوش سفره ُکرد ی شامل نقش های کوچک و بزرگی است که د ر
حاشیه و متن گلیم به کار رفته است؛ نقوشی که جنبه طبیعت گرا و
یا انتزاعی د ارند  .د ر مجموع نقوش سفره ُکرد ی را می توان به نقوش
انسانی ،حیوانی ،گیاهی و هند سی د سته بند ی نمود  .د ر این میان
برخی نقوش گیاهی و حیوانی د ید ه می شود که به صورت هند سی
ترسیم شد هاند و د ر واقع شکل انتزاعی د ارند  ،اما چون د ر نظر هنرمند

نمود ار  -3انواع نقوش.

درخت ،گل ،بوته

گیاهی

چارپایان ،پرندگان و...

حیوانی

گچک(دختر)بیجک(انگشتی)

انسانی

چاکل و...

هندسی

حیوانی یا گیاهی میباشد د ر این طبقه بند ی قرار می گیرند (جد ول
 1و نمود ار  .)3د ر اینجا د ر هر گروه نقوش مطرح معرفی می گرد د .

انسانی
د ختر :ازجمله نقوشی انسانی که د ر سفره های ُکرد ی می توان
یافت نقش د ختر و پسر است ،نقش د ختر با نام « َگ ِچک» به مراتب
بیشتر از نقش پسر یعنی «الئوک» د ید ه می شود که به تازگی وارد
نقوش سفره ُکرد ی شد ه است .شاید د لیل استفاد ه از این نقش آن
باشد که سازند گان گلیم های سفره ُکرد ی د خترانی هستند که این
سفره ها را برای جهیزیه خود تهیه می کنند  ،از اینرو نقش خود را
می بافند « .بنا به گفته برخي توليد كنند گان گليم د ر اين منطقه ،نقش
كاروان شتر همراه با يك زن ساربان است .د ر گفته ها اينگونه بيان شد
كه د ر زمان كوچ عشاير د ر گذشته ،جلود اري كاروان به يك د ختر
سپرد ه ميشد و يا د ر زمان عروسي ،د ختران ريسمان جهاز خود را
كه بر پشت شترها قرار گرفته بود  ،به د ست مي گرفتند  .ازجمله د اليل
بيانشد ه د ر اين امر ،اهميت و جايگاه ويژه زن د ر ميان عشاير ُكرد
ُكرمانج است؛ همچنين اعتقاد د اشتند  ،به د ليل باطن پاك د ختر،
بركت و رزق و روزي به همراه او بود ه و به كل كاروان د ر سفر و كوچ
و يا زند گي آيند ه مي رسيد ه است» (زینلی( )144 ،1394 ،تصویر .)1
بیجک :یکی از عناصر اصلی و مهم سفره های ُکرد ی نقشمایه
انگشت است که به «بیجک» معروف است ،و «د ر کناره های طولی گلیم
بافته می شود  .برخی از تولید کنند گان این انگشتها را نماد وحد ت
یا شب و روز می د انند یا می تواند بیان کنند ه د ستهای مهمانهایی
باشد که د ر یک جشن د ور تا د ور سفره جمع شد ه اند  .همچنین
می توان گفت این نقشمایه الگویی از د ستان افراد خانواد ه است که روز
و شب د ر کنار هم کار و تالش می کنند و د ر هنگام صرف غذا د ور این
سفره جمع می شوند » (کمند لو .)272  ،1391،وجود انگشتها د ر د و
طرف سفره می تواند بیانگر طلب روزی بیشتر باشد  .همچنین میشود
گفت وجود نان د ر سفره و نقوش انگشت د ر اطراف سفره نشانگر شکر
از خد اوند به منظور پربود ن سفره از برکت (نان) است .این نقش تقریباً
د ر بیشتر گلیم های سفره ُکرد ی د ید ه می شود (تصویر . )2

طبیعت گرا

انواع نقوش

انتزاعی
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گیاهی
نقوش گیاهی د ر سفره ُکرد ی به شکل د رخت و د رختچه د ید ه
می شود  ،که هنرمند آنها را با تأثر از طبیعت به کار برد ه است .حضور
طبیعت سبز شمال خراسان د ر ذهن زنان کوچنشین بافند ه د ر خلق
چنین نقوشی بیتأثیر نبود ه است .نگاره ها و طرحهایی از قبیل «ترنج
و د رخت ،الله باز ،الله بسته ،برگ مو ،برگ خیار ...هرکد ام نشانه ای از
خواست باطنی بافند گان برای سرسبزی و خرمی محیط زیست شان
است» (جزایری.)53 ،1370 ،
هه ستی :یا هسته میوه ،به جهت فرم هند سی است ،اما از نقوش
گیاهی محسوب می شود  .به باور بافند گان کرد  ،گلیم سفره ُکرد ی
همچون کشتزاری است که بافند ه هرچه را میخواهد میتواند د ر آن
برویاند  .از اینرو هسته میوه را همچون بذرهای کاشت میوه د ر گلیم
خود جای می د هد  ،مانند هسته میوه یا بذری که د ر زمین می رویاند .
این نقش به شکل  sبیشتر د ر حاشیه قرار می گیرد و گاهی د ر متن
هم د ید ه می شود   (تصویر شماره .)3
د رخت :د رخت همواره چه پیش از اسالم و چه پس از آن مورد
احترام و حیاتبخش بود ه است .آفرینش انسان (مشیه و مشیانه) از
الوهيت و يا
گیاه د اللت بر آفرینش و زند گی است .د رخت ،تجلي گاه
ّ

تصویر -1تصویر د ختر د ر کنار شتر.
مأخذ( :مجموعه خانم ابراهیمی -قوچان)

تصویر -4نقش د رخت و گوزن د ر متن .مأخذ( :مجموعه خانم ابراهیمی -قوچان)

بلند گوي آن است» (كوپر .)146 ،1379 ،بسیاری از اقوام باستاني به
عنوان جايگاه خد ا ،يا د ر واقع خود خد ا مي پرستيد ند  .همچنين نماد
كيهان و منبع باروري و نماد د انش و حيات جاود اني بود (هال،1383،
 .)285د ر سفره های ُکرد ی د رخت غالباً د ر قسمت مرکزی متن گلیم
قرار د ارد  .گاهی نیز بافند ه به جای د رخت یا بوته با چند خط شکسته
و هند سی (انتزاعی) منظور خود را نشان د اد ه است (تصویر .)4

حیوانی
از جمله نقشمایه های مطرح د ر میان بافند گان عشایر ُکرد خراسان،
نقوش حیوانی شامل حیوانات اهلی و وحشی است .ریشۀ برخی از
نقوش حیوانی را می توان د ر منطقۀ زاگرس و د ر میان اشیاء برنزی
لرستان پید ا کرد  .علت شباهت این است که مرد م زاگرس با ساکنان
نواحی استپی و قفقاز که وطن اولیۀ کرد های خراسان است ،همیشه د ر
حال تباد الت فرهنگی بود ه اند  .این امر هم به د لیل نزد یکی نسبی و هم
به د لیل کوچ نشینی مرد مان این منطقه بود ه است .همچنین مرزهای
سیاسی د ر اوایل د وره تاریخی به شکل کنونی نبود ه و د ر نتیجه مانعی
برای آمد و شد قبایل ایجاد نمی کرد ه اند  .د ر نتیجۀ این مراود ات برخی
از کاالها ازجمله فرش از منطقه ای به منطقه د یگر برد ه می شد ه اند و

تصویر  -2نقش بیجک د ر اطراف متن.
مأخذ( :مجموعه خانم ابراهیمی)

تصویر -5نقش گوزن و شتر .مأخذ( :همان)

 -3هه ستی.
مأخذ( :هال ،ویووسکا)209 ،1377 ،

تصویر  -6نقش سگ ،و مرغ .مأخذ( :همان)
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احتماالً ساکنان قفقاز این گونه با نقوش رایج د ر زاگرس آشنا شد ه ،د ر
د ستبافته های خود به کار برد ه و از آنجا که ُکرد های خراسان شمالی
ریشه د ر قفقاز و غرب ایران د ارند این نقوش را با خود به این منطقه
آورد ه اند   (حیران پور .)162 ،1389 ،د ر واقع «کرد های خراسان شمالی
که د ر د وره صفوی از منطقه قفقاز به خراسان مهاجرت کرد ه اند  ،پس
از گذشت چند ین قرن ،هنوز بسیاری از نقوش بومی و محلی خود را
فراموش نکرد ه اند و تحقیقات بیشتر د ر مورد نقوش ُکرد ی رایج د ر
خراسان شمالی می تواند حاوی اطالعات جالبی د رباره ریشه این نقوش
باشد که گاه پیشینه آنها را به د وران نوسنگی می رساند » (موسوی
حاجی و حیران پور.)34 ،1390 ،
زنان عشایر ُکرد خراسان طرح های خود را از طبیعت الهام
گرفته اند  .بهره گیری از نقوش حیوانی و گیاهی د ر طول زمان تغییر
کرد ه است ،اما آنچه د ر ذهن هنرمند ُکرد خراسان تأثیر بیشتری نهاد ه
طبیعت پیرامون او بود ه است .نگاه زنان کوچ نشین به طبیعت باعث
شد ه آنچه را د ریافت نمود ه اند به سلیقه خود به شکل انتزاعی خلق
کنند  .از اینرو مث ً
ال برای به تصویر کشید ن پروانه ساد ه ترین شکل
ممکن را ایجاد کرد ه اند  .گاهی نیز سعی بافند ه بر آن بود که اثر خود
را به واقعیت بیشتر نزد یک کند و جنبه طبیعت گرایانه د اشته باشد .
مث ً
ال د ر نقوش حیواناتی همچون شتر و مرغ ،نهایت مهارت و د قت خود
را به کار بستهاند تا نقش به واقعیت خود نزد یک شود .
بز (ب ِ ِزن) :بافند گان کرمانج حیواناتی همچون بز ،قوچ و میش را
که از چارپایان حالل گوشت می باشند تقریباً به یک شکل می بافند و
چند ان تفاوتی میان آنها نمی توان د ید « .قوچ د ر تمد ن شرقي د اراي
ارزش وااليي است .مظهر تواضع ،وقار ،نيرومند ي و همچنين نماد
خورشيد است .قوچ هشتمين تجسم ايزد بهرام بود ه که با شاخ هايي
پيچيد ه ،د ر اوستا به عنوان يکي از نشانه هاي پيروزي و د اراي
ويژگي هاي شاهانه به آن اشاره شد ه است .د ر نوشته هاي اد بي پهلوي،
صورتهاي تجلي اين حيوان را مي توان د ر گوسفند  ،بره يا ميش نيز
يافت .ولي با توجه به آثار هنري باقيماند ه ،قوچ بيش از ساير اين
حيوانات به عنوان نماد فره تلقي مي شود » (ایرانی ،ارباطی و خزائی،
 .)24 ،1396آنچه اهمیت این د سته از حیوانات را بیشتر می کند نقش
شاخ به عنوان نماد باران است که د ر سفره ُکرد ی د ر قسمت حاشیه
بسیار د ید ه می شود .
شاخ :برخی از کرمانج ها به این نقش «قایخ» می گویند  .نماد نیروی
فوق طبیعی ،الوهیت و نیروی جان یا اصل حیاتی است که از سر بر
می خیزد و شاخهای قوچ یا بز نماد نیروی زاد و ولد و باروری است.
(کوپر« .)218 ،1379 ،شاخ به مفهوم رفعت و بلند ی است .مفهوم
رفعت به نحوی بخاطر حیوانهای شاخد ار برای شاخ منظور شد ه
است»(شوالیه و گربران .)4 ،1385 ،د ر سفره ُکرد ی شاخ به عنوان
نقش منفرد گاهی د ر متن و د ر حاشیه به صورت د وتایی یا ممتد
و گاه معکوس به شکل زنجیرهوار به یکد یگر پیوسته است .حیوانات
شاخد ار همچون بز ،گوزن ،آهو ،قوچ د ر متن بافته میشوند  ،که د ر
این میان شاخهای گوزن (تصویر  )5بیشتر به چشم میخورد « .شاخ
قوچی رمز نیروی جاود انی و مظهر مرد انگی است .باروری نرینه قد رت

و شجاعت است ،زن هنگام بافتن این نگاره امید وار است که نیروی
شوهرش زوالناپذیر شود و قد رتش بر زمان فایق آید » (هال ،ویووسکا،
 .)75 ،1377شاخ د ر ایران نشانۀ امپراتوری بود ه است (جابز،1370،
 .)96چهارپایان شاخ د ار و عموماً قوچ و بز کوهی ،از د وران های پیش از
تاریخ ،د ر ایران و بین النهرین مظهر پد ید ه های اقلیمی و جوی بود ه اند
(د ریایی )93 ،1382 ،و همواره د ر نقوش گلیم مناطق مختلف ایران
وجود د ارند .
سگ (کوچی) :نماد وفاد اری و د ر مسیر کوچ همراه گله است .د ر
ایران باستان ،به عنوان جانوری فد اکار و وفاشناس که موجب آسایش
مرد مان است ،از احترام و گاه تقد س خاصی برخورد ار است (یاحقی،
 .)250 ،1369د ر نقوش سفره ُکرد ی این نقشمایه د ر متن گلیم و د ر
رد یف هایی منظم قرار د ارد (تصویر .)6
کالغ ( ِق ِرک) :د ر آیین مهر ،هنگام قربانی گاو ،کالغ همچون
مناد ی و مبشر اوست .کالغ نماد هوا هم هست (یاحقی.)315 ،1369  ،
نقشمایه کالغ هم د ر متن گلیم و به صورت تکی یا چند کالغ د ر یک
رد یف د ید ه می شود .
به کارگیری نقشمایه های حیوانی د ر سفره های ُکرد ی بر مبنای
شیوه زند گی  کوچ نشینی اهمیت د ارد    ،برخی از  حیوانات ارتباط مستقیم
با مرد مان کرمانج د ارد حیواناتی که از طریق آنها ارتزاق می کنند ،
همچون مرغ (مِریشک) ،بز ،قوچ ،آهو (کیوی) .برخی د یگر همچون
شتر (د ووه) و سگ د ر خد مت کوچ نشینان می باشند  .د سته د یگری از
حیوانات نیز همچون روباه (ریوی) ،پروانه (منمنیک) الکپشت ،عقاب
و قورباغه د ر طبیعت الهام بخش نقوش سفره برای زنان کرمانج بود ه
است.
د سته د یگر بخشی از بد ن حیوان است مثل کاووک که به مفصل
زانوی گوسفند می گویند و به عنوان عنصری جد اکنند ه د ر سفره های
ُکرد ی استفاد ه می شود و یا شاخ که از نقوش متد اول د ر سفره ُکرد ی
است (تصاویر  7و .)8
د ر سفره ُکرد ی ،نقشمایه های حیوانی گسترد ه تر و با اهمیت تر
از سایر نقشمایه ها هستند « .قد ر و منزلت جانوران د ر چشم انسان
نخستین بسیار واالست .جانوران از رازهای زند گی و طبیعت باخبرند
و حتی رازهای عمر طوالنی و فناناپذیری را می شناسند  .د وستی با
جانوران و د انستن زبان آنها ،جزء نشانه های مینوی محسوب می گرد د »
(الیاد ه.)63-61 ،1374 ،

هند سی
مشخصه سفره های ُکرد ی بهره گیری از فرم های هند سی است.
د ر این د ستبافته ها نشانی از اشکال منحنی و د وار د ید ه نمی شود .
فرمهای بهکاررفته انتزاعی است ،با ترکیب نقوش مربع ،مثلت و لوزی
به وجود آمد ه است و ذهن خالق هنرمند آنها را با الهام از طبیعت
به شکل نماد ین ایجاد نمود ه است .نقوش هند سی اغلب به صورت
انتزاعی و شامل اجسام و مواد بیجان بیشتر د ر حاشیه گلیم ها بافته
می شود (تصاویر  9و 10و .)11
قالب  (نیکک یا چنگه) :برای ایمنی د ر مقابل چشمزخم است
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(هال ،ویوسکا .)79 ،1377 ،این نقش د ر گلیم سایر مناطق نیز د ید ه
می شود که به منظور حفاظت از آسیب و بال د ر گلیم به کار می برد ند .
چنگه به شکل قالبی با سری خمشد ه د ر باال و پایین د ر سفره ُکرد ی
قرار د ارد  .این نقشمایه د ر حاشیه به صورت زنجیرهای و د ر متن گلیم
نیز اغلب به عنوان پرکنند ه د ر میان نقوش اصلی به کار رفته است
(تصویر.)12
ستاره (جیک) :نقشمایه ای است باستانی که اشاره به نیروی
خد ایان د ر گذشته د ارد (هال )209  ،1383   ،و نشانۀ شاد مانی است
(هال ،ویوسکا .)77 ،1377 ،د ر سفره ُکرد ی نقش ستاره به صورت
انتزاعی بیشتر د ر حاشیه اصلی و به عنوان پرکنند ه د ید ه می شود .
برخی از بافند گان به این نقش سماور هم می گویند که بیشباهت به
فرم هند سی آن نیست و نباید نقش قد یمی ای باشد .
ترمانیک یا سوزاریک :سوزاریک به معنی سبزواری است که به
شکل عد د  7و  8متصل به هم می باشد  .بنا به گفته زنان کوچ نشین
برگرفته از شکل چاد ر عشایر می باشد  ،و بیشتر جهت جد اساختن د و
فضا از یکد یگر استفاد ه می شود  .این نقش به ترمانیک هم مشهور است

تصویر  -7نقش شتر و مرغ و سگ .مأخذ( :همان)

که «د ر قالیهای ترکمنی جایگاه خاصی د ارد و از نقوش ترکمنی
وارد گلیم های این منطقه شد ه است .اسم آن د ر بین ترکمنزبان ها
هم همین ترمانیک است .البته گروهی از این ترکمنها به منطقه
راز و جرگالن بجنورد کوچ کرد ه اند و همین نزد یکی باعث نفوذ این
نقوش د ر د یگر مناطق شد ه است .این نقش بد ون هیچ گونه تغییری
کام ً
ال ً مشابه نقش اصلی د ر د ستبافته های مرد م محلی خراسان
شمالی د ید ه می شود  .نمونه ای د یگر از همین نقش با همین نام نیز
د ر بین بافند گان کاربرد د ارد که با اند کی اضافه کرد ن جزئیات شاید
از نقش اصلی زیباتر هم شد ه باشد و می شود گفت که این نقش خاص
کرمانج های خراسان شمالی است با اینکه د ر بین اقوام ترک ساکن این
منطقه هم رایج است» (کاظم پور(  )54 ،1391 ،تصویر .)13
از نقوش هند سی د یگر می توان به این موارد اشاره کرد « :چاکل»
د ر اطراف گلیم و به شکل مثبت و منفی برای پر کرد ن فضای حاشیه
است« .شهقه» به صورت خطی و منظم به شکل ضربد ر برای جد ا کرد ن
و فاصله اند اختن میان د و قسمت است« .شه» (شانه) به شکل هند سی
و با خطوط موازی مثبت و منفی د ر سفره ها د ید ه می شود .

تصویر   -8نقش طاووس و د ختر .مأخذ( :همان)

تصویر  -9نقوش هند سی .مأخذ( :همان)

تصویر  -10نقوش هند سی .مأخذ( :همان) تصویر  -11هند سی بروشور موزه فرش .مأخذ( :عکس :نسترن نیکنژاد ) تصویر  -12نقش قایخ د ر سفره ُکرد ی -قوچان.
تصویر -13سوزاریک (ترمانیک) د ر میان نقش حیوانات د ر متن .مأخذ( :همان)
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جد ول  -1تفکیک نقوش سفره ُکرد ی.
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تحلیل نقوش سفره ُکرد ی
آنچه د ر نقوش هند سی سفره ها د ید ه می شود ساد ه گرایی د ر نقش
است« .د ر یک تصویر انتزاعی ،برخالف رمز یا سمبل ،لزومی ند ارد
که معنای خارجی وجود د اشته باشد  .اگر آنچه را که می بینیم آنقد ر
ساد ه کنیم تا فقط عناصر اولیه آن باقی بماند  ،د ر واقع این همان
انتزاعی کرد ن تصویر است و اهمیت آن برای فهم و ساختن پیام های
بصری بارها بیشتر است» (د اند یس .)112 ،1384 ،برخی از نقوش
انتزاعی جنبه نماد ین د ارد و د ر طول تاریخ مورد توجه قرار گرفته
و برخی د یگر موارد ی را شامل می شود که زنان عشایر بنا به ذوق و
سلیقه خود تغییراتی د ر فرمها ایجاد کرد هاند و آن گونه که هیچ کس
جز خود بافند گان این نقوش نمی تواند معنا و اسم آن را د ریابد  ،مانند
اغلب نقوش هند سی که آگاهانه یا ناآکاهانه خلق شد هاند و بیانگر
ذهنیات بافند گان کرد است.
به طور کلی با یک نگاه به د ستبافته های سنتی این منطقه،
بالفاصله تقسیمات اصلی هند سی به چشم می خورد  ،هزاران سطح و
فرم متنوع که هرکد ام نماد انتزاعی عنصر یا ماجرایی پیرامونی است ،با
تلفیق چهارضلعی ها و مثلثها ایجاد شد ه است و بهترین راه تشخیص
بافته های اصیل این منطقه از سایر بافته ها ،کنار گذاشتن آنهایی
است که د ر ساختارشان نقوش منحنی و مشتقات د ایره وجود د اشته
باشد  .د ر ساختار نقوش اصیل هیچ الگویی نبود ه که به عنوان نقشه
استفاد ه شود  ،به همین د لیل بافند ه همچون نقاش ،نقوش را ذهنی به
وجود می آورد  .نقشه ها و طرحهای رایج د ر این منطقه بیشتر ذهنی
هستند  ،البته به علت عد م استفاد ه از نقشه بعضاً اشتباهات تصویری د ر
بافته های آنان د ید ه شد ه و بافته ها کام ً
ال متقارن د ر نمی آید  .برخی از
نقوش موجود د ر این بافته ها مستقیماً از عوامل طبیعی الهام گرفتهاند ،
اما طوری تغییر یافته اند که به سختی قابل شناسایی اند  .د ر بسیاری
از گلیم های جد ید ی که د ر حد ود سی سال اخیر بافته شد ه به د لیل
ناآگاهی بافند ه ،نقشمایه های باستانی یا د رست اجرا نشد ه یا تغییر
جد ید ی د ر آن د اد ه شد ه است (کاظم پور.)48 ،1391 ،
د ر سفره های عشایری معاني عميقي نهفته است .كشف اين معاني
نياز به شناخت برخي از اخالقيات ايرانيان د ارد  .اين اخالقيات كه
فشرد ه آن را مي توان د ركلماتي چون تواضع ،خاكساري و قناعت

جستوجو كرد  ،ريشه هاي عميقي د ر فرهنگ ما د ارد  .بر مبناي همين
خاكساري و فروتني است كه سفره هاي عشايري د ر نهايت تواضع و
ساد گي بافته شد ه و با حد اقل نقش تزئين يافته است .اند ك نقش و
رنگي هم كه د ر سفره هاي عشايري د يد ه مي شود  ،به سبب سلیقۀ
بافند گانش پد ید آمد ه است كه جملگي زن بود ه و تمايل به نقش
و رنگ و ظرافت و زيبايي بخشي از اميال غريزيشان است (تناولی،
 .)16 ،1370بکارگیری نقوش مختلف د ر این سفره ها برگرفته از
باورهای کرد های این منطقه می باشد « .سفره ُکرد ی نیز از د ست
بافته های کام ً
ال نماد ین عشایر کرد خراسان است و نگاره های آن ،همه
بیانگر شکر به د رگاه خد اوند  ،نعمات الهی و احترام به طبیعت است»
(پاید ارفرد و شایسته فر .)201 ،1390 ،وابستگی بافند گان عشایری به
محیط طبیعی و حیوانات و گروههای خانواد گی شان بسیار نیرومند
است و ریشه عمیق د ر گذشته د ارد (هال و بارنارد  )20 ،1379 ،به
شکلی که بیشتر نقشمایه ها را نقشمایه های حیوانی تشکیل می د هند .
بافند ه سفره های ُکرد ی ذوق و سلیقه خود را نیز د ر ساخت به کار
می گیرد  .وی «برد اشتهاي خود را با مفاهيم نماد ين تركيب نمود ه
و د ر گلیم منعكس مي نمايد  .اما به اين نكته بايد توجه نمود كه او
هر نقش و نماد ي را د ر كار خود نياورد ه و بر همساني نوع كاربرد
اثرش با مفاهيم نقوش نيز توجه نمود ه است« .د ر بيان كلي آنچه
نقشهاي اصلي اين د ستبافته يعني سفره هاي نان و غذاخوري،
منعكس مي نمايند  ،تأكيد ي بر نيروي باروري و زايش طبيعت ،باران و
آب و بركت و رزق و روزي است .اگر آب و باران نباشد  ،معيشت مرد م
تحت تأثير قرار مي گيرد ؛ يعني زند گي بد ون مراتع ،د ام و د ر نهايت
كم شد ن روزي و بركت .پس د ر تركيب كلي ،بافند ه ُكرد  ،سفرهای
را كه جهت طعام تهيه مي كند با نيروي اند يشه و باور خود د ر هم
آميخته و اثري منحصربهفرد مي آفريند و از منظر بينند ه همچون برش
و قابي از مشاهد ات عيني و طبيعت پيرامون او به شكلي ساد ه است»
(زینلی .)152 ،1394 ،بافند ه هر آنچه پیرامون خود می بیند چه به
شکل انتزاعی و چه طبیعت گرایانه د ر سفره منقوش می سازد تا بد ین
طریق عالوه بر بیان ذهنیات خود اثری کاربرد ی با تزئینات خاص خلق
		
نماید .

نتیجه
از آنجا که نان به عنوان خوراک اصلی کوچ نشینان ُکرد شمال
خراسان اهمیت خاصی د اشته و همواره بر این باور بود هاند که برکت و
روزی واقعی نان است ،برای نگهد اری از آن ،متناسب با شرایط زند گی
کوچنشینی ،از گلیم هایی استفاد ه می کرد هاند که اصطالحاً به آن سفره
ُکرد ی می گویند  .سفره ُکرد ی به عنوان یکی از هنرهای بومی این
منطقه از تنوع خاصی د ر طرح و نقش برخورد ار است؛ نقشمایه هایی
که اغلب بر اساس ذهن و اند یشه سازند گان آن به وجود آمد ه و هیچ
الگوی مشخص و از پیش طراحی شد ه ای ند ارد  .سازند گان اصلی و
اولیه سفره های ُکرد ی زنان و د خترانی هستند که با الهام از طبیعت

د ست به ابد اع می زنند  .گرچه د ر حال حاضر برخی از بافند گان
چند ان به الگوهای قد یمی خود پایبند نیستند و از نقوش جد ید تری
استفاد ه می کنند  ،د ر بیشتر موارد همچنان از نقوشی بهره میگیرند
که بیانگر ساختار زند گی اولیه کرد ان این منطقه یعنی کوچ نشینی
است و تغییر شکل نقوش با تغییر د ر نحوه زند گی د ر این منطقه
مرتبط است .آنها که زمانی کوچ نشین بود ند براساس طبیعت و آنچه
پیرامون خود می د ید ند به طراحی این نقوش می پرد اختند  .اکنون
که یکجانشنین شد ه اند از طرحهای اولیه فاصله بیشتری گرفتهاند .
بافند گان سفره های ُکرد ی به شکل انتزاعی و طبیعت گرایانه به ترسیم
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نقوش پرد اخته اند  .ازاینرو نقوش سفره های ُکرد ی شامل چهار گروه
انسانی ،گیاهی ،حیوانی و هند سی است که د ر این میان نقش حیوانی
بیش از سایر نقوش مورد توجه بود ه است .نقوش هند سی بیشتر جنبه
نماد ین و انتزاعی د ارد  .د رمورد نقوشی که از حیوانات د ر طرح های
سفره ُکرد ی د ید ه می شود  .می توان به خوبی تأثیر زند گی عشایری
را د ید  .وابستگی عشایر به حیوانات با توجه به سبک زند گی آنها د ر
نقوش سفره های ُکرد ی حائز اهمیت است ،نقوش حیوانی به شکل

انتزاعی مانند پروانه ،نماد ین مثل شاخ قوچ و یا طبیعت گرایانه همچون
نقش حیوانات اهلی و وحشی د ید ه می شود  .د ر بین نقوش انسانی،
نقش د ختر بیشتر به چشم می خورد و شاید به این د لیل باشد که
بافت سفره ُکرد ی بیشتر توسط د ختران برای جهیزیه خود بود ه از
همین رو سعی می کرد ند ذوق و سلیقه خاصی ایجاد نمایند و از
رنگها و نقش های متنوعی بهره می گرفتند .
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خود را پیشکش می کند و د ر گرد همایی سفره ها ،پس از بیان د استان هایی
از اسطوره ها ،خورد نی ها و آجیل فراهمشد ه بین باشند گان پخش می گرد د
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I ran is

home to various tribes and clans, each of which
has a rich heritage and a mysterious background. One
of these tribes is the Kormanj people who migrated to
Khorasan from the west of the country during the Safavid
era and today, with the passage of time and a result of
their relations with other ethnicities in the region, many
changes have taken place in their culture and art. Handwoven products made by the Kormanj people of North
Khorasan are among the indigenous arts of this region.
For the Kormanj, bread has always been especially
important as they believe that bread is blessed food
and the main source of sustenance. So, women of the
Kormanj nomads made special cloths to keep bread in
them. Those cloths are now known as Kurdish tablecloth
kilim. Originally used to store bread, today they are often
used as rugs or decorative works of art.
Kurdish tablecloth kilims have a variety of designs
and motifs. Patterns are often formed in the minds of
their creators rather than being pre-designed. The main
creators of Kurdish tablecloths are women and girls
who are inspired by the natural world. Although today
some weavers do not adhere to old patterns and weave
newer ones due to changes in lifestyle, in most cases,
the patterns are still reminiscent of the early nomadic
lifestyle in this region. Once nomadic, they designed
these motifs based on the nature and what they saw
around them. Now that they have settled in one place,
they have moved further away from the original designs,
but some of those designs are still visible.
Semantically, the motifs of Kurdish tablecloths are
derived from the beliefs of the previous generations and
express the cultural concepts of a nomadic society with
a visually coherent structure. There are four groups of
geometric, plant, animal and human designs. Animal
motifs are more frequent than the others, due to the
nature of the nomadic lifestyle. Nomadic dependence
on animals is a necessity of their lifestyle and this is
reflected in Kurdish tablecloth motifs. Animal motifs can
*

take abstract forms like butterflies, symbolic forms like
a ram’s horn and naturalistic forms that depict different
domestic and wild animals. Among the human motifs,
pictures of girls appear more often, mainly because
women and girls have often been the weavers of these
tablecloth kilims. In terms of style, the patterns can be
divided in two categories of abstract and naturalistic
styles. Although old designs and motifs are changing due
to the change in the people’s lifestyle in North Khorasan,
most of the motifs and designs are still the same as the
old ones. The purpose of this article is to introduce the
patterns of Kurdish tablecloth kilim and explain how
they came into being. The data was collected through
field method by conducting interviews and observation.
Adopting a descriptive-analytical approach, different
types of designs were studied and classified.
Keywords
North Khorasan, Kormanj, Animal Motifs, Kurdish Tablecloth Kilim.
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