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 نگاهی به سفره های کردی شمال خراسان
 

 1حسين كمندلو

 

 چكیده 
كُردهای ساكن در نواحي شمال خراسان فرش های متنوعي همچون قالي، گليم و جاجيم را با نقوش زیبا و اصيل 

ان خراسكه ریشه در باورهای قومي و مذهبي آنها دارد توليد و به بازار عرضه مي دارند. در بين بافته های كُردی شمال 

سفره از جایگاه ویژه ای برخوردار است، گليمي با تزیينات منحصر به فرد كه در كمتر نقطه ای از ایران مشابه آن را مي 

این نوع از گليم ها كه با نام های پيش انداز، گليم انگشتي و سفره های كردی نيز شناخته مي توان دید. كناره های طولي 

صر به فردی همچون نقش مداخل تزیين مي گردد كه در بازار های محلي با نام هایي شوند، با نقش جالب توجه و منح

 چون انگشت، بيجک و یا انگشت عروس شناخته مي شود.. 

هدف از انجام این تحقيق معرفي سفره هایي است كه با توجه به نقوش تزیيني مفهوم نمادین خاصي دارند و در 

های عروسي مورد استفاده قرار مي گرفته اند. سوال اصلي تحقيق این است گذشته بيشتر در مراسم های خاص و جشن 

كه سفره در بين كُردهای شمال خراسان چه كاركردی داشته و تزیينات بکار رفته در آن چه تفاوت هایي با سفره های 

 دیگر اقوام دارد؟ 

ه ال خراسان، این نقش در بافتدر این نوشتار به روش توصيفي تحليلي، عالوه بر معرفي سفره های كُردی شم

های سایر اقوام نيز معرفي خواهد شد. الزم به ذكر است كه این مقاله به صورت كتابخانه ای و ميداني انجام شده، و پس 

از طبقه بندی نمونه های موجود و تحليل اسناد نوشتاری مشخص گردید، تزیينات بکار رفته در این آثار، با سفره هایي 

م بلوچ، قشقایي، افشار شاهسون های شمال غربي ایران و برخي از نواحي آناتولي بافته مي شود، تفاوت كه توسط اقوا

 های فراواني دارد

 

 سفره كُردی، نقش انگشتي، كُرد شمال خراسان.كلید واژه: 

 

 مقدمه:

مي   دهند زندگيدر منطقه خراسان شمالي تقریباً تمام گروه های انساني كه جمعيت كنوني ایران را تشکيل مي      

كنند. با نگاهي به منابع موجود مي توان گفت در این ناحيه طوایف كُرد، ترک، بلوچ، لر، تركمن، شـــاهســـون، تيموری،  

                                                 

 h.kamandlou@semnan.ac.irمربي گروه فرش دانشکده هنر، دانشگاه سمنان.  –1
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در خراسان تعداد ایالت و  »...مي نویسد  مطلع الشمس تات، بربری و... سکونت دارند. محمد حسن خان صنيع الدوله در    

كُردها از مهمترین اقوام  ( 224: 1378)متولي حقيقي، « اد ســتارگان افزون اســت...عشــایر از حيز شــماره بيرون و از تعد

ساكن در نواحي شمال خراسان، از جمله كساني هستند كه پس از گذشت سال ها زندگي در ایران، همچنان سنت های           

ــتردگي طرح ها در كن  ار تعداد رنگ محدود،  قدیمي و اصــيل خود را در تزیين بافته هایشــان حفظ كرده اند. تنوع و گس

 جایگاه ویژه ای به این بافته های نفيس عشایری و روستایي بخشيده است.

ته كُرد ساكن در استان خراسان شماليبافسفره های كُردی از منحصر به فرد ترین فرش هایي است كه توسط اقوام 

ناخته ش سفره، گليم انگشتي و پيش اندازام های مي شود. این گونه از بافته ها در بين كُردها، منابع نوشتاری و بازار با ن

سوال اصلي تحقيق این است كه سفره در بين كُردهای شمال خراسان چه كاركردی داشته و تزیينات بکار رفته  مي شوند

در آن چه تفاوت هایي با سفره های دیگر اقوام دارد؟ هدف از انجام این پژوهش معرفي سفره هایي است كه بيشتر در 

 و دارای نقوش خاصي هستند م های خاص و جشن های عروسي مورد استفاده قرار مي گرفته اندمراس

با گردآوری و مطالعة این آثار در منابع مکتوب التين و فارسي و همچنين بازار مي توان گفت این فرش ها نيز    

ما از نظر تركيب بندی و نوع اجرای  همچون سایر بافته های اقوام كُرد شمال خراسان به صورت هندسي بافته مي شوند، ا

 نقشمایه ها تفاوت های فراواني با دیگر فرش های كُردی دارند.

 

 پیشینة پژوهش:

منحصر به فرد بودن فرش های كُردی باعث شده اغلب محققين و كارشناسان فرش به طور مستقل و یا هنگام        

شاره ای نيز به فرش های این ناحيه ا  شند. اما با مطالعة منابع موجود      معرفي مناطق فرش بافي، ا شته با سالمي دا ز ایران ا

مي توان گفت تاكنون پژوهشي جامع و مستقل در مورد سفره های كُردی انجام نشده است، در جستجوهای انجام شده         

سایي گليم  در كتاب های  شنا ستر هال،   تاریخچه، طرح، بافت و  شایری ورامين تالي    تاليف آل ستایي و ع ستبافتهای رو ف  د

صویری موجود علل                پرویز تناولي، سناد ت شده با توجه به ا سعي  شتار  ست. در این نو شده ا سفره  شاراتي كوتاه به این  ا

 پيدایش این طرح و همچنين نوع اجرای آن در هنر فرشبافي مورد بررسي قرار گيرد.

 

 روش تحقیق:     

صيفي و تحليلي بوده و جمع آور     شيوة تو شتار به  شي از اطالعات به روش كتابخانه   روش كار در این نو ی بخ

ای با ابزار فيش برداری انجام شده است، اما از آنجا كه نقوش و طرح های بکار رفته در این گونه از بافته های عشایری     

صاحبه         شاهده و م شيوة ميداني و با ابزار م شه یابي دقيق تری دارد الزم بود كه بخش عمده ای از اطالعات به  نياز به ری

آوری شــود. حضــور در بازارهای فرش مشــهد و بجنورد كه مهمترین مکان های عرضــة بافته های كُردی هســتند و گرد
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شته اند،         سنتي و افراد خبره در مورد این گونه از فرش ها دا سان  شنا شاراتي كه كار مهمترین منبع برای اجرای  همچنين ا

 قوم كُرد شده است.تحقيق بوده است. در ابتدا مقاله نگاهي به پيشينة تاریخي 

 

 پیشینه تاریخي قوم كُرد

كُردها گروهي از اقوام آریایي هستند كه نواحي غرب ایران، شمال عراق، شرق تركيه و منطقه قفقازیه سکونت       

سان از ایل بزرگ كُرد چمشگزک قفقازیه و از         شده به خرا ست. كُردهای كوچانده  شمار مي رفته ا گاه های اوليه آنان به 

ــعبه بزرگ  ــعد، بوزنجرد، گنجه، ایروان و          شـ كُردهای روادی )هزباني( بودند كه در مکانهایي همچون دوین، چخور، سـ

( سنگ نوشتة سارُگن پادشاه مقتدر آگاد یکي از اسناد بسيار قدیمي        133: 1378قراباغ زندگي مي كردند. )متولي حقيقي، 

ست.       شده ا ساكن در ناحيه زاگرس  ست كه در آن یادی از طوایف  شاه از  ا ق. م. بر آگاد )جنوب  2475تا  2530این پاد

بين النهرین( ســـلطنت كرده و به جنگ اهالي زاگرس رفت، از طوایف مهم این ناحيه كه نامشـــان در كتيبه آمده اســـت  

لولوبي ها یا لولوها هســتند كه آنها را اجداد لرها شــمرده اند. گوتي ها طایفه دیگری هســتند كه به بين النهرین هجوم    

بردند. كاسي ها پس از دو طایفه مذكور از طوایف بزرگ و مشهور كوهستان زاگرس هستند. مورخان یونان اسم آنان را       

 : مدخل كُرد(  1372كيسيان و كوسيان ذكر كرده اند. در تاریخ فارسي قدیم بنام قوم كوش مشهورند. )دهخدا، 

سي رو ب  2از اواخر هزاره  ق. م. همه قلعه ها و دیه  7ه افزایش نهاد و در قرن ق. م. تعداد مهاجرین مادی و پار

شد. در جزء این طوایف مورخان یوناني از قومي به نام        شين  ست این اقوام افتاد و زاگرس آریایي ن های این ناحيه به د

ــه    ــان قریب به همين نام اســت و در همه آنها ریش « د ک ر»كورتي یاد كرده اند و نيز طوایف دیگری بوده اند كه نامش

وجود دارد و در زمانهای بعد همه را به نام اكراد ذكر كرده اند و با بوميان آميخته اند و از آنان نامي نمانده است. مشروح    

ستاني           سرزمين آنان را كوه سلحشور و  ست كه كُردان را مردمي  شرح از عهد قدیم درباره كُردان روایت گزنفون ا ترین 

سته است. پس از آن     سترابون جای آنان را در كشور پهناور ماد ذكر كرده است و آنان را كورتي ناميده      صعب العبور دان ا

ست. طبق روایات مورخان قدیم و   شته اند. در          شاهنامه ا سکونت دا سياری از كُردان در فارس  سته های ب سي، د فردو

ر روم الب ارسالن بر قيص   نيز از كثرت كُردان در فارس سخن رفته است. پس از هجوم سلجوقيان و غلبه    تاریخ سيستان  

همه خاک كُردستان در قلمرو سلجوقيان در آمد. سلجوقيان این ناحيه را از والیت جبال جدا كردند و كُردستان خواندند.      

ستخری        1372)دهخدا،  ست. ا شواری ا سان بوده اند كار د : مدخل كُرد( تعيين این كه كُردها دقيقًا از چه تاریخي در خرا

خش مربوط به خراسان در سه منطقه به وجود كُردها اشاره دارد و تصریح مي كند كه آنها دامدار بوده     در كتاب خود در ب

 اند. ابن حوقل همان مطالب استخری را تکرار نموده و پس از معرفي قُهستان مي نویسد:

شهرها و قرای این ایالت از ه           شند و همه  سير مي با سرد ستان كه نام بردیم جزو  شهرهای قه صل آنها  سایر  م دور و فوا

[ و دامداری 1بيابان است و عمارات آن چون سایر نواحي خراسان به هم پيوسته نيست. در بيابانهای ميانه شهرها و مسيرها اكراد ]        

 (73: 1371كه صاحبان شتر و گوسفند هستند، سکونت دارند.)پاپلي یزدی، 
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از كُردهای خراسان نداریم و مطالب بسيار جسته و     باید اذعان كرد كه تا قبل از دوره صفویه، اطالعات چنداني 

سپانيا كه در ژوئيه           سفير ا شد. كالویخو  شته با صحيحي دا شکوک نمي تواند مبنای تاریخي  م/  1404گریخته و گاهي م

 ق. هنگام عبور از نيشابور مي نویسد: 807

بيشه هایي بود... در آن دشت اردوگاه بزرگي  ... در حدود یک فرسخ مانده به نيشابور جاده از ناحيه ای گذشت كه در آن 

ــياه بودند. در این چادرها قبيله   دیدیم مركب از چهارصــد چادر، این چادرها عادی نبودند بلکه چادرهای دراز و كوتاه و نمدین س

د هوای آزاد بسر مي برن ای بنام الواری كه كُرد هستند، زندگي مي كنند و هيچ مسکن و خانه ای ندارند...  زمستان و تابستان را در     

 (73: 1371و به گله چراني اشتغال دارند... )پاپلي یزدی، 

ــابور فعالً نيز به برخي از    ــت و چون در حدود نيش ــين پاپلي یزدی مي گوید كلمه الوار جمع لر اس محمدحس

شاید این گروه كُرد نبوده اند         شبه پيش مي آید كه  شه لری بر مي خوریم لذا این  ستاها از ری ستند. )پ رو اپلي  بلکه لر ه

ــاه عباس صــفوی حمایت كردند و به همين جهت همواره  73: 1371یزدی،  ( كُردها در دوره قدرت یابي صــفویان از ش

سله بوده اند. )متولي حقيقي،      سل شاهان این  سي( كه از     133: 1378مورد توجه ویژه پاد سي )بدلي شرف الدین بتلي ( امير 

شایر   در تقسيم بندی ایالم و ع  شرفنامه تاریخ مفصل كُردستان   است، در كتاب خود  بزرگان كُرد عصر شاه عباس صفوی    

ست، این گروه ها          شان مقایر یکدیگر ا شوند كه  زبان و آداب ای سيم مي  سد كه طایفه اكراد به چهار گروه تق كُرد مي نوی

ــيم( كُرد )چهارم(، كوران ]گوران[ )توحدی       ند از: )اول( كرمانج )دویم( لر )سـ ( او در مورد حکام و  84: 1364، عبارت

 فرمانروایان كرد كه دعوی سلطنت نکرده اند مي گوید:

آنها بر سه فرقه اند؛ فرقه اول مشتمل بر نه فصل است. فصل اول در ذكر حکام چمشگزک ]كُردهای كنوني خراسان[ آن  

ست...]       شعبه ا سه  شتمل بر  شمالي رود    -2[ امراء مجنگرد )منطقه ای بين ارض روم و فارس( 2م ساحل  امراء پرتک )ناحيه ای بر 

ست. و آن         -3كيلومتری خربوط(  12فرات در  صرف حکام چمشگزک ا شانزده ناحيه كه بالفعل در ت سي و دو قلعه و  سمقان  امرا 

شهورند و تا موازی          ستان م صار در مابين كُرد سم اند و به كثرت عشایر و قبایل و ازدحام اعوان و ان سه ق شتمل بر  زار ه جماعت م

 (91و  92: 1364خانوار از ایشان خدمت سالطين ایران كرده ... )توحدی، 

شــاه اســماعيل صــفوی اول كســي بود كه به وســيله كُردهای قرامانلو تحت فرماندهي بيرام بيگ قرامانلو جبهه  

سب با انتقال كُردهای زنگ      شاه تهما ساخت و بدنبال وی فرزندش  سان در مقابل ازبکها را برقرار  ک نه و چگني و زیخرا

(  عصــر شــاه عباس عصــر جابجایي ایالت و عشــایر  137: 1364كلهر به تقویت نيروهای خراســان پرداخت. )توحدی، 

ستي           شده اند بدر سئله كه واقعاً چند هزار خانواركوچانده  سان كوچاند. این م شمال خرا ست، او چندین هزار كُرد را به  ا

كُرد در شــمال   1.900.000خانوار ذكر شــده و حتي حدود  45.000 و 50.000مشــخص نيســت. در بعضــي مأخذ عدد 

سان  نيز آمده است و به نظر مي رسد تا حد زیادی در این مورد غلو شده است. برخي نویسندگان معتقدند كه شاه           خرا

  15از  بيش عباس با همه قدرتش قادر به كوچ دادن تمام این اقوام به خراسان نشده است و روی هم رفته نتوانسته است     

ــان بياورد. )پاپلي یزدی،  ــمال خراس ــاه عباس از این كوچها را متفرق  79: 1371هزار خانوار را به ش ( بهر حال قصــد ش

ــوی دیگر برای جلوگيری از حمالت بي امان اُزبکان به          ــاختن قبایل كُرد و جلوگيری از افزایش قدرت آنها و از سـ سـ
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ــان ذكر كرده اند. )متولي حقيقي،   ( كُردها در ابتدا با ترک های آذربایجان و مهاباد، به ملک ری رفتند.           134: 1378خراسـ

سال        شدند و در  سار( و ورامين كوچانده  سان      1598ق/  1006سپس به نواحي خوار )گرم سوی خرا م. حركت آنها به 

شتند   ( پس از فتح هرات كه كُردان چمشگزک )زعفرانلو( در آن ن 143و  144: 1364آغاز گردید. )توحدی،  قش مهمي دا

به امر شاه عباس سرزمينهای شرقي ایران بين سرداران سپاه و بزرگان اقوام تقسيم شد. كُردان چگني در مشهد و قسمت           

جنوبي خراسان كمافي السابق حکومت خود را حفظ نمودند و شمال خراسان به كُردان چمشگزک اختصاص یافت كه تا  

:  1364مت این ناحيه بر عهده شاه علي خان مير جليل چمشگزک بود، )توحدی، مرز خوارزم را در اختيار گرفتند و حکو

ــال  152 ــلطان معروف بودند، این اتفاق در س ــاه علي س ــان قبالً به ش م.  انجام گرفت. )توحدی،   1602ق /  1011( ایش

 در این مورد مي نویسد:   تاریخ عالم آرای عباسي( اسکندر بيک منشي در 152: 1363

ز ملتزمان ركاب اقدس به الکاء درون )درگز( تشــریف برده و نيک و بد قلعه درون و مهمات آنجا رســيده   با معدودی ا

سربلند گردانيده، حکومت الکاء درون را به او           شگزک را به رتبه واالی ایالت و خاني  شریفه مير چم صه  سلطان غالم خا شاهقلي 

 (152: 1364عنایت فرمودند. )توحدی، 

شاه اسماعيل و شاه عباس نيستند كه كُردها را به شمال خراسان كوچانده اند بلکه         باید دانست كه فقط 

پادشاهان دیگری چون نادر و برخي شاهان قاجار دست به این عمل زده اند. نيکوالی والدميروویچ خانيکف در    

شاه و             صفویه، نادر  ستند.  سان ني شينان )كُردها( بومي خرا سد كه این كوچ ن قاجار آنها را از این مورد مي نوی

 (80: 1371)پاپلي یزدی،  مرزهای غربي به ناحيه نيشابور و خبوشان كوچانده اند.

 1299این مناطق تا زمان ناصر الدین شاه در اختيار كُردها بود. لکن پس از انعقاد قرارداد آخال در سال    

،  )توحدی به عقب نشيني شدند.  م. سرزمينهای شمالي خراسان بتصرف روسها در آمد و كُردها مجبور       1882ق/ 

ــادلو( زاخوری )زعفرانلو( و كاوی  (153: 1363 ــه ایل )شـ ــده به این منطقه در برگيرنده سـ كُردان كوچ داده شـ

[ كه در نواحي شــمال خراســان و به مركزیت منطقه درون )درگز( در مغرب عشــق آباد و در 3)كيوانلو( بودند ]

شده بودند    سکان داده  شتند از     4. ]موازات جلگه آخال ا شيعي مذهب بودند طبعاً تمایل دا [ چون این طوایف 

به مرزهای ایران جلوگيری كند. كلنل جيمز بيلي فریزر دربارة محدوده             ــني مذهب  تجاوز طوایف و اقوام سـ

 جغرافيایي كُردان خراسان مي نویسد:
بسطام و شاهرود امتداد دهيد تقریباً    اگر از جنوب غربي شهر كنوني گرگان خطي به سمت جنوب كشيده و آنرا تا ناحيه   

شرقي            شمال  ستان  شاه قاجار به كرد شه معين كرده اید كه تمامي آن در دوران فتحعلي  شين را بر روی نق حدود غربي ناحيه كردن

 (81: 1371اشتهار داشت. )پاپلي یزدی، 

 سفره های كُردی شمال خراسان

الط حاصل نموده اند، انواع فرشها را مي بافند و در بعضي    كُردهای خراسان چون با ایالت و عشایر مجاور اخت  

از آنها، نفوذ سنتهای دیگران مشاهده مي شود. فرشهای نوع كرمي اصيل در قوچان بافته مي شود كه گره دار با طرحهای        
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هاست در   هندسي و چند رنگ اند. افشارهای خراسان نيز به فرشبافي مي پردازند. اما در مورد گروههای دیگر كه مدت    

ستند مانند جالیر، بيات، قليچي و گرایلي اطالعاتي كه آیا اینها هم به بافت فرش )گره دار یا بي گره(     ساكن ه این ناحيه 

در مورد فرش خراسان در عهد    تاریخ و هنر فرشبافي در ایران ( در 132: 1383اشتغال دارند، موجود نيست. )یار شاطر،    

 پهلوی دوم آمده است:

سط دهه  ... اما د شهری و       1960ش/ 1340ر اوا شور، تأثير زیادی بر توليد فرش  صنعتي كردن ك شاه در جهت  م. برنامه 

روستایي گذاشت. چون چوپان مناطق كوهپایه های خراسان روستای خود را رها نمود تا در كارخانه صنعتي مشهد به كار بپردازد... 

 (123: 1383از بافتن فرش یافت. )یار شاطر، زن چوپان نيز نگاه كردن به تلویزیون را دلپسندتر 

سعي          سترسي به بازارهای خرید  شایر در گذشته به دليل محدودیت نيازهای خانوار و نيز عدم د ستائيان و ع رو

مي كردند اكثر مایحتاج خود را با اســتفاده از نيروی انســاني و مواد اوليه توليدی خود تهيه نمایند. در این جوامع قالي و 

از مهمترین توليدات صنایع دستي است. دليل اصلي آن هماهنگي بسيار با نوع زندگي دامداری و فرهنگ روستایي   قاليچه

ست. از جمله عواملي كه          ستائيان پيدا كرده ا صادی مؤثری در زندگي رو ست و به تدریج این هنر ابعاد اقت شایری ا یا ع

 اده قرار گيرد مي توان به موارد زیر اشاره كرد:باعث مي شود بافت فرش بعنوان یک صنعت خانگي مورد استف

عشایر در   -3بيشتر كاالهای توليدی حالت خود مصرفي دارد.   -2ابزار وآالت تهيه قالي یا گليم ساده و سبک هستند.    -1

فتها مکمل درآمد خوبي   توليد این گونه دستبا -4تأمين مواد اوليه خودكفا بوده و یا اكثر آنها را مي توان در ایل یا روستا تأمين كرد.  

ست همچنين اوقات بيکاری آنها را پر مي كند.     ستایي ا سکن و محل     -5برای جوامع رو شکل گيری م ستبافته های توليد آنها در  د

 زندگي شان نقش موثری دارد.

مردمي كه در این جوامع زندگي ميکنند با تأثيرپذیری از فرهنگ و اعتقادات، طبيعت اطراف، خصوصيات قومي    

پيشــينه تاریخي ســعي مي كنند محصــوالت خود را طراحي و رنگ بندی نمایند. در اســتان خراســان به دليل تحوالت   و

مختلف سياسي و نظامي شاهد حضور اقوام مهاجر و مهاجم از قبيل گروههای مختلف ترک، تركمن، كرد، هزاره و بلوچ، 

شيروان        سفراین، بجنورد،  ، جاجرم، مانه و سملقان و فاروج ساكن و یا در حال    عرب و... هستيم كه در شش شهرستان ا

ــده در این نواحي با تکيه بر فرهنگ كهن این اقوام و یا با تأثيرپذری از                  ــتند. قالي ها و قاليچه های توليد شـ كوچ هسـ

 یکدیگر پدید مي آید.

یشم بافته مي رگليم زیراندازی است بدون پرز، كه با نخهای پشمي، ابریشمي و یا تركيب پشم و پنبه و اب

شود. این دستباف در زندگي عشایری نقش عمده ای دارد و از درهم تنيده شدن تار و پود بدست مي آید. گليم 

پوشش معروفي كه از موی بز و گوسفند بافند، جامة پشمين معروف »دهخدا اینگونه تعریف شده  لغت نامةدر 

دستباف در زندگي عشایری  : مدخل گليم( این1372)دهخدا، « زیر پا.[ فرش 5كه از پشم ميش بافند. فرش پشمينه. ]

نقش بسيار مهمي دارد، آرتر آپم پوپ مي نویسد، گليم یا قالي به طور همزمان فواید متنوع بسياری دارد از جمله 

اینکه نمي شکند، بادوام است و هنگام جابجایي به آساني بسته بندی مي شود. همچنين این محصول مي تواند به 
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جل اسب مورد استفاده قرار گيرد و در هر نقطه ای از سرزمين وان پرده، كف پوش، تشک، لحاف، خورجين، زین و عن

 (2621:  1378های عشایری معاوضه گردد. )پوپ، آكرمن، 

گليم در نواحي عشایری و روستایي استان خراسان شمالي دارای كاربردهای مشابه ای است. بافت گليم 

مالي بنا بر سنت قدیمي بر عهده زنان و بر روی دارهای افقي انجام مي گيرد. در گذشته به در استان خراسان ش

دليل كوچ اقوام كُرد در نواحي شمال خراسان، استفاده از دارهای افقي به خاطر راحتي در حمل و نقل و همچنين 

 ی خراسان شمالي اسکان یافتهنصب متداول بوده است. با اینکه در سال های اخير اكثر طوایف كُرد در روستاها

( بافندگان كُرد به تنهایي یا با همکاری 1اند، اما آنها همچنان از دار افقي برای بافت گليم استفاده مي كنند. )تصویر 

[ قدیمي 6اقوام دور یا نزدیکشان با الهام از طبيعت اطراف، ذكر خاطرات زندگي، بيان داستان ها و اُوَسنه های ]

 خود نقشي زیبا مي اندازند. بر بافته های 

 
 : استفاده از دار افقي برای بافت گليم كُردی. )ماخذ تصویر: نگارنده/ روستای گریوان از توابع بجنورد(1تصویر 

در این ناحيه از استان خراسان با توجه به نوع نقش پردازی دو نوع گليم قابل دسترس است. در نوع اول 

ا در ردیف های افقي و یا مورب قرار مي دهد نوع دوم نيز با نام سفره كُردی بافنده نقوش تجریدی یا هندسي ر

شناخته مي شود. گليم های نوع اول پر نقش و نگار هستند، بطوریکه انواع نقوش تزیيني اقوام كُرد با رنگهای 

داند، و  رماتي ميمحدود ولي زیبا بر سطح آن بافته مي شوند. سيد هاشم افشار زاده نقش كلي این گليم ها را مح

 ( 2[ )تصویر 7در بازار مشهد نيز با همين نام به فروش مي رسند. ]
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 بافت: نقش محرمات افقي، مهمترین نقشي است كه در بافت گليم های كُردی شمال خراسان مشاهده مي شود. گليم بسيار نفيس 2تصویر

 مغازه آقای اكبر موسوی( بازار مشهدق/ )ماخذ تصویر:گروه تحقيكُردهای روستای زواردوغان اسفراین است. 

 [ كُردی شمال خراسان:8سفره های ]

نوع دوم گليم و شاخص ترین دستبافتي كه توسط كُردهای شمال خراسان بافته مي شود با نام سفره كُردی شناخته 

ای ایراني است. گليم همي شود. شاید بتوان گفت این بافت ها با توجه به تركيب بندی نقوش یکي از متفاوت ترین انواع 

سفره كردی نوعي گليم سوزني است و روش بافت ان به شيوة پيچشي است، بدین معني كه دو پود دارد: یک پود زمينه 

كه تک رنگ انتخاب مي شود؛ و دوم پود الوان یا پود نقش كه برای بافت نقوش به كار مي رود. پود زمينه مانند گليم بافي 

ذرد، در حالي كه پود نقش به دور تارها پيچيده و در پشت كار رها مي شود. )قاسم زاده، سامانيان، از البه الی تارها مي گ

1391 :101 ) 

گاهي چند متن، قاب یا تخته را با رنگهای متفاوت، در ردیف های بافندگان كُرد برای تزیين سطح این فرش ها  

[ است كه به صورت 9ش انگشت یا انگشت عروس یا بيچک ]طولي قالي قرار مي دهند، مهمترین نقش در این گليم ها نق

این نوع از گليم های كُردی در بازار عالوه بر سفره كُردی با مداخل در كناره های طولي متن گليم ها بافته مي شود. 

ه بر آن ك هرچه گستردني»برای سُفره تعریف  لغت نامه دهخدانامهای گليم انگشتي و پيش انداز نيز شناخته مي شوند. در 

سفره های پيش انداز به طور  : مدخل سفره(1372آورده شده است. )دهخدا، « خوردني و نوشيدني نهند و دستار خوان

معمول در جشنها و مراسم مذهبي هنگام ناهار یا شام در برابر مهمان ها گسترده و بر روی آن انواع غذاهای محلي قرار 

يد كنندگان، در گذشته این سفره ها را در هنگام ورود عروس به چادر در مقابل بنا بر گفته یکي از تولمي گرفته است. 

آمده  تاریخچه، طرح، بافت و شناسایي گليم[ در كتاب10پای او پهن مي كردند كه نمادی از بركت و اتحاد بوده است. ]

است، تنها سفره هایي كه در است، مصرف روزانه از این بافته ها باعث فرسوده شدن و از بين رفتن این فرش ها شده 

در گذشته  (327: 1377)هال، لوچيک ویووسکا،  مراسم عروسي مورد استفاده قرار مي گيرند به خوبي محافظت مي شوند.

بافندگان كُرد نقوش خاصي را برای تزیين این فرش ها بکار مي بردند شاید به همين علت بافته ای مقدس تلقي مي شده 

ان مي دارد سفره به خاطر جنبه های آیني و همچنين به خاطر احترامي كه ایرانيان و مسلمانان برای است. پرویز تناولي بي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

731 

بركات الهي به ویژه نان قائل بوده اند، بيشتر بدون نقش بافته مي شده است، تا نقوش مداخله ای با نان نکند. )تناولي، 

 ( 3( )تصویر 22و  23: 1380

 
ش ترنج در مركز/ استفاده از نقشمایه انگشتي به صورت نوک تيز كه تنها در بافته های اصيل منطقه مشاهده سفره تک متن با نق :3تصویر 

 آقای اكبر موسوی.(بازار فرش مشهد/)ماخذ تصویر: نگارنده/ گردید/ بافت روستای زواردوغان یا سرچشمه از توابع اسفراین. 

: 1377)هال، لوچيک ویووسکا،  ير و سفره آرد بوده است.كاربرد سفره ها بيشتر به هنگام پختن نان، تهية خم

اما امروزه به دليل تغييرات بسياری كه در زندگي عشایری ایجاد شده، این گليم ها به عنوان زیرانداز مورد استفاده (328

ر سفره ن خاطقرار مي گيرند. پرویز تناولي مي نویسد، غذای اصلي عشایر و روستایيان را نان تشکيل مي دهد و به همي

اهميت ویژه ای دارد. و هر زن خانه دار عشایری و روستایي بایستي دو سفره داشته باشد، یک سفره برای تهيه خمير، ور 

آمدن و چيدن چانه ها، و سفره دیگر برای نان پخته شده است، سفره مصرف دیگری هم دارد و آن هنگام صرف غذا 

سفره بلندتری مي بافند تا تعداد بيشتری بتوانند در اطراف آن بنشينند این نوع است. خانواده هایي كه وضع بهتری دارند،

 (22و  23: 1380از سفره ها بيشتر در مهماني ها گسترده مي شود. )تناولي، 

الزم به ذكر است كه در حال حاضر عشایر و روستایيان كُرد شمال خراسان این فرش ها را در طي پانزده روز 

ي كنند با الهام از طبيعت پيرامون خود و یا اقتباس از بافته های سایر اقوام سطح این فرش ها را تزیين مي بافند و سعي م

نمایند. طرح كلي این فرشها از قاب های مستطيل یا مربع شکل متعددی تشکيل یافته است، كه پشت سرهم )تقریباً به 

تنها یک متن بافته شده است، اما اكثر توليدات حال حاضر صورت نردبام( قرار گرفته اند. در برخي از سفره های قدیمي 

 (4[ )تصویر 11این اقوام فرش های با دو، سه، پنج و گاه هفت متن است. ]
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 : سفره پنج متن/ تزیين متنها با نقش خروس،گوزن ، درخت و ترنج/ بافت عشایر كُرد توابع بجنورد. 4تصویر 

 شنبه بازار.()ماخذ تصویر: گروه تحقيق/ بجنورد چهار

[ در كنار درخت زندگي است، درخت زندگي از نقوش 12از نقوش جالب توجه این سفره، ایستادن طاووس ]

بسيار قدیمي در هنر تزیيني ایرانيان و تمدن های بين النهریني بوده است، بطوریکه در برخي آثارآن را در ميان دو راهب 

ير و...( كه نگاهبانش به شمار مي روند اجرا مي كردند. برای بدست آوردن یا دو جانور افسانه ای )شير دال، بز وحشي، ش

ميوه هایش كه از آن اكسير ملکوتي مورث طول عمر به دست مي آید، باید با هيوالهای نگاهبانش در آویخت و هر كه 

اميرا و جاوید مي شود. )صبا، [ یعني هميشه جوان، ن13در این نبرد پيروز شود، به مرتبه ای فوق انساني ارتقاء مي یابد، ]

آشوری تصویر دو تن از شاهان آشوری،  -( در تصویر برگرفته از مهرهای استوانه ای شکل متعلق به دوره نو134: 1381

[ بر روی 15[ بر باالی درخت زندگي تصویر خدای خورشيد، شمش ]14در دو سمت درخت مقدس حک شده است. ]

دیوهای بالدار با سطلهای پاكسازی و مخروط شکل در اطراف صحنه حضور  -دال صفحه ای بالدار نقش شده است. شير

 (5دارند. )تصویر 

 
-: شاهان آشوری در دو سمت درخت مقدس و تصویر خدای خورشيد )شمش( بر روی صفحه بالدار/ مهر استوانه ای دوران نو5تصویر 

 (282: 1383آشوری. )ماخذ تصویر: بلک، گرین، 

عالوه بر نقش برجسته های تخت جمشيد بر روی مهرهای دوران هخامنشي نيز تصویر  نقش درخت زندگي 

مي شده است. بر روی یکي از این آثار فرشته ای با بالهای گشوده در باالی درخت زندگي قرار گرفته است و در ميان 
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ناسان معتقدند كه این مهرها كه منضم آنها انساني كه دو شير را شکار كرده، پاهایش را بر دو شيردال قرار داده است. كارش

به كتيبه های داریوش اول و خشایارشای اول هستند، مهرهای شخصي پادشاهان نيستند، بلکه توسط دیوانياني برگزیده از 

 (43: 1374[ )فریه، 16جانب شاه به كار مي رفتند. ]

مقدس ساساني را برای آن بکار  تکرار این نقش در پارچه های ساساني باعث شده تا سيروس پرهام نام درخت

( پس از ورود اسالم به ایران سنت تصویر سازی ساساني از ميان نرفت و هنرمندان ایراني با بهره 103: 1370برد. )پرهام، 

گيری از تزیينات پيش از اسالم موفق به خلق آثار بسيار زیبایي شدند. وجود دستبافتي كه در قسمت های شرقي ایران در 

ق. بافته شده گواهي بر این مدعي است، بافنده این اثر بنا بر سنت پيش از اسالم، دو شير را رو به  3و  2م/   9 و 8قرون 

( طرح این درخت بسيار ساده است، شاخه های به 6روی هم در مقابل درخت زندگي به تصویر در آورده است. )تصویر 

اند، بر باالی درخت برگ های نخل مانند دیده مي شود كه  صورت زاویه دار یا مایل و مورب به تنه درخت متصل شده

 [17متفاوت با شاخه ها و تنه اصلي درخت هستند. ]

 
 ق. است.  3و  2م/  9و  8: نقش دو شير در مقابل درخت زندگي/ پارچه ای متعلق به شرق ایران/ قرون 6تصویر 

 .(232: 1390)ماخذ تصویر: گيرشمن، 

ثير از آثار تزیيني اسالمي وارد گليم بافي اقوام كُرد خراسان شده است، در بسياری از به احتمال این نقش به تا

[ در ميان دو طاووس قرار گرفته است. مشابه 18آثار هنرهای صناعي درخت زندگي یا درخت مقدس به احتمال مُورد ]

ت در در اردبيل، بقعه هارون والیاین نقش در عصر صفویان به زیباترین وجهي دركاشيکاری های بقعه شيخ صفي الدین 

 [19اصفهان و رواق اهلل وردی خان در حرم مطهر امام رضا بکار رفته است. ]

همانطور كه قبالً اشاره شد متن های ایجاد شده در سفره های كُردی به شکل مستطيل و یا مربع هستند و داخل 

 شده است. بافتن سه، پنج، هفت و گاه نه حاشيه در اطراف آنها نيز با نقوش تجرید یافته گياهي، جانوری و انساني تزیين

ر د تاریخچه، طرح، بافت و شناسایي گليم فرش از دیگر ویژگي های سفره های كُردی شمال خراسان است. در كتاب

 مورد مشخصات سفره كُردی در استان خراسان چنين مي نویسد:
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متر  65/3متر تا  80/1سانتي متر عرض و از  90در حدود  اكثر سفره های كُرد و افشار خراسان مستطيل شکل است و

[ و در حاشيه های ساده ی آنها از طرح های 20طول دارد.... زمينه ی این سفره ها به رنگ قهوه ای شتری روشن و مالیم است ]

ی رنگي و سر پالس های چپ و راست استفاده شده است. در این حاشيه ها معموالً پشم قهوه ای تيره به كار رفته و با طرح ها

طرح داری تکميل شده كه دارای پودهای معلقي از نوارهای رنگين است. در مركز این سفره ها معموالً نگاره ها و ترنج هایي دیده 

مي شود كه مشخص كننده ی محل قرار گرفتن ظروف غذا است. سفره های مربع شکل كه اكثراً توسط افشارها بافته مي شوند، در 

 (327: 1377)هال، لوچيک ویووسکا،  كزی زمينه ای یکدست و تک نگاره ای ساده دارند.قسمت مر

الزم به ذكر است كه به طور معمول سفره های كُردی دارای یک حاشيه اصلي )بزرگ یا پهن( به همراه دو حاشيه 

ي باالی نيمي از نقش خرچنگ فرعي)كوچک( هستند، حاشية اصلي در این قالي ها با نقش انتزاعي دو پرنده یا قوچ كه در

(، در این نمونه عالوه بر نقش مرغي یا قوچکي نقش شاخص 7قرار دارند، به طور سلسله وار تزیين مي شود )تصویر 

است، اغلب برای تزیين حواشي گليم های كُردی بکار مي رود.   S[ را بافته است، این نقش كه به صورت 21ترمانيک ]

نکه بافنده حاشيه های فرعي را حذف و تنها خطوط باریکي و گاه منقشي در اطراف حاشيه اصلي در بعضي از قالي ها با ای

مي بافد، اما نقش حاشيه اصلي با تکرار دوبارة نقش پرنده و خَمچَر )خرچنگ( تزیين مي شود كه در اصطالح محلي به 

 (8زیين شده است. )تصویر [ یا لوزی مي گویند، كه داخل آن با نقش خَمچَر )خرچنگ( ت22آن زیِلّي ]

 
 : حاشيه اصلي همراه با دو حاشيه فرعي در این سفره كُردی بافته شده است/ بافت كُرد های اسفراین.7تصویر 

 )ماخذ تصویر: نگارنده/ بجنورد پاساژ نيلي.(

 
 : بافنده تنها از حاشيه اصلي را در اطراف فرش بافته است/ بافت عشایر كُرد بجنورد.8تصویر 

 )ماخذ تصویر: نگارنده/ بجنورد چهارشنبه بازار.( 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

735 

[ 23( متن یا قاب ]4( و پنج متن )تصویر 9(، سه )تصویر 3همانطور كه گفته شد قالي های كُردی با یک )تصویر 

 بافته مي شوند، و سفره های بزرگ و یا آنهایي كه تعداد متن زیادی دارند برای استفاده در جشن ها و ميهماني ها به كار

مي رفته است. گاه بافنده خوش ذوق با كوچک كردن متن ها تعداد آن را در قالي افزایش مي دهد و به دوازده عدد مي 

 (10رساند، تركيب بندی بکار رفته در این فرش ها تركيبي از سفره های و گليم های كُردی است )تصویر 

 
درخت زندگي قابل رویت است/ نقش شير اصيل نيست/ عشایر كُرد توابع : سفره كُردی با سه متن/ در متن قاب ها نقش شير و 9تصویر 

 بجنورد. )ماخذ تصویر: نگارنده/ بجنورد پاساژ نيلي(

 
 : افزایش تعداد متن ها در سفره های كُردی و تلفيق نقش انگشتي با نقوش گليم های كُردی/ بافت روستاهای اطراف اسفراین.10تصویر 

 جنورد پاساژ نيلي()ماخذ تصویر: نگارنده/ ب

متن این تخته ها با عناصری كه ریشه در زندگي و شغل عشایر كوچ رو دارد تزیين مي شود، زن كُرد در هنگام 

كوچ با نگاه به طبيعت اطراف و زندگي روزمره خود عناصری را كه دوست مي دارد و یا بر او تاثير خوبي مي گذارند بر 

و بوته گل را در كنار دیگر عناصر موجود در طبيعت مانند كوه، رودخانه، باد،  این دستبافتها نقش مي كند. او درخت

خورشيد، ابر، رعد و برق قرار مي دهد، گاه حيوانات اهلي مانند شتر، بز، خروس و مرغ به صورت تجرید یافته به همراه 

[ در كنار هم 29[ و سگ ]28[، پروانه ]27[، گربه ]26[، روباه ]25[ ، ماهي بز كوهي، باز شکاری، كالغ ]24گوزن یا آهو ]

( در كنار اینها مي توان تصاویر اجسام بي جان و و مورد نياز او مانند عروسک، شانه، 11یا مجزا بافته مي شود، )تصویر 

 گاز انبر،  قند شکن، سماور، آیينه، نردبام را نيز مشاهده نمود.
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 ميان نقوش انگشتي/، سفره كردی بافت عشایر كُرد نواحي آشخانه.: نقش آهو یا مارال همراه با پروانه در 11تصویر 

 )ماخذ تصویر: گروه تحقيق، نماشگاه فرش مشهد، توليدی گليم استان خراسان شمالي( 

[ یا بيچَک است كه در كناره های طولي قالي 30یکي از عناصر اصلي و مهم سفره های كُردی نقشمایه انگشت ]

ليد كنندگان فرش كُردی این انگشتها را نماد وحدت یا شب و روز مي دانند، یا مي تواند بيان بافته مي شود، برخي از تو

كننده دستهایي مهماني های باشد كه در یک جشن دورتادور سفره صاحب مجلس جمع شده اند. همچنين مي توان گفت 

ر و تالش مي كنند و در هنگام صرف غذا این نقشمایه الگویي از دستان افراد خانواده است كه روز و شب در كنار هم كا

 دور این سفره جمع مي شوند. 

وپر، كانگشتان افراشته هنگام دعای خير به معنای انتقال نيروی معنوی هستند. ) فرهنگ مصور نمادهای سنتيدر 

طلسم های كهن اگر ما این انگشتها را نمادی از دستها بدانيم به مفهوم جدید تری خواهيم رسيد، بر اساس ( 41: 1379

ق. م. دستي گشاده یا مچ گره كرده، دارنده آن را از چشم زخم محفوظ مي داشته است.  3و  4بين النهریني در هزاره 

در زبانهای خاور دور  (245و  244: 1380)هال، دست مي تواند نمادی از ازدواج و وحدت مجدد در جهان دیگر باشد.

اشتن به معني شروع یا ختم كار است. در آیين های زراعي كه شامل به هم اصطالحاتي چون دست گذاشتن یا دست بر د

آميختن دست ها نيز مي شود رعيت غالبا بر زمين زانو مي زد و بدون كاله و بدون سالح دستهایش را در دست ارباب 

گربران، ند. )گرفت مي گذاشت و بدین ترتيب در این آیين نيایشي بر همدیگر تاثير مي گذاشتند و از یکدیگر نيرو مي

اما شاید بتوان فارغ از تمامي این برداشتها این انگشتها را همان نقشمایه مداخل  : مدخل دست(1379 -1387شواليه، 

دانست كه به صورتي متفاوت بر گليم كُردی اجرا مي شود، پرویز تناولي نمونه های از سفره های كه توسط اقوام دیگر 

 آورده است، شاهسون ها، لر های بختياری و ایل نفر ستبافتهای روستایي و عشایری وراميندبافته شده است را در كتاب 

تصویری كه از گليم شاهسون ها در این كتاب از جمله طوایفي كه در ناحيه ورامين سفره های با این مشخصات بافته اند.

طایفه دیگر كناره های متن قالي را به صورت آمده مشابه سفره های قدیمي و اصيلي كُردی خراسان است. اما بافندگان دو 

[ سيروس پرهام مي نویسد نقش مداخل ریشه در هنر معماری دارد و حاشيه مداخل 31] پلکاني و با نقش مداخل بافته اند.

ست. ادر گليم بافي قفقاز و آسيای صغير و مناطقي از آذربایجان و كُردستان و زنجان و ایالت بختياری و افشار نيز متداول 

 (52: 1371)پرهام، 

و بررسي تصاویری موجود در آن، مي توان گفت نقش  تاریخچه، طرح، بافت و شناسایي گليمبا نگاهي به كتاب 

مداخل در گليم بافي سایر مناطق نيز بکار مي رود. به عنوان مثال در گليمهای آناتولي از جمله ارزروم، سيواس، ملطيه، 
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، باليک اسير، آیدین، اشمه، چال، افيون، آدانا، قونيه، ابروک، آق سرای، نوسهير، نيغده، قانکيری، سيوری حصار، شاركوی

برخي از گليم هایي كه در ناحية [ 32قيصری، موت و حلب شاهد نوارهای مداخلي در قسمتهای طولي فرش هستيم. ]

رز است. در این نمونه ها با عدم مسيواس بافته شده اند، حاشيه مداخل با طرح انگشتي به صورت متفاوتي بافته شده 

نقش انگشتي در برخي  ( 10)تصویر  [33]بندی یا جداسازی بين حاشيه ها و متن گليم، مداخل دو طرفه ایجاد شده است.

 (11از گليم هایي كه در ناحيه ملطيه بافته مي شوند، شباهت بيشتری با بافته های كُردی شمال خراسان دارند. )تصویر 

 
 نقشمایه انگشتي)مداخل( در ردیف های طولي حاشيه و متن مشاهده مي شود/  گليم بافت سيواس آناتولي. :10تصویر 

 (130: 1377)ماخذ تصویر: هال، لوچيک ویووسکا، 

 
 : نقشمایه انگشتي)مداخل( در ردیفهای طولي متن مشاهده مي شود/ گليم بافت ناحيه ملطيه آناتولي11تصویر 

 (131: 1377وچيک ویووسکا، )ماخذ تصویر: هال، ل 

همانطور كه قبالً نيز اشاره شد در گليم بافي مناطق مختلف ایران نيز شاهد نقشمایه های در كنار های طولي متن 

گليم ها هستيم كه یاد آور طرح های مداخل است از جمله این مناطق مي توان به ورامين، صحنه، بيجار، شاهسون هشترود، 

[ طایفه های افشار سيرجان، خراسان، جيرفت، گليم های 34ورامين، لرهای بختياری شوشتر، ]شاهسون ساوه، شاهسون 

متن سفره بلوچ های خراسان و كُردهای افشاری ناحيه كالت شباهت قوبا و سفره های بلوچي خراسان اشاره نمود. 

ين پهن مي شده و ميزبان و ميهمان بسياری به سفره های كُردی شمال خراسان دارد، این سفره هنگام غذا خوردن روی زم

( نقش انگشتي در این 12به منظور خوردن غذا از كاسه ای همگاني، به صورت چهارزانو دور آن جمع مي شوند. )تصویر 

بافته بسيار بزرگ است شباهت فرواني به نقش كوه در بافته های قشقایي و دیگر عشایر ایراني دارد، با توجه به نوع 

شاید بتوان گفت نقش انگشتي تغيير یافتة نقش كوه در بافته های عشایری و روستایي است. مشابه همين دستباف )سفره( 

 [35] بافته های بلوچي موكور دیده مي شود. بلوچ های چراغ ناسور و همچنين نقش در بافته های
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ک لوزی بسيار كوچک در مركز آن دیده مي شود/ سفره : نقشمایه مداخل پله ای) انگشتي( متن فرش كف ساده بافته شده است تنها ی12تصویر 

 (316: 1377بافت بلوچ های شمال شرقي ایران )ماخذ تصویر: هال، لوچيک ویووسکا، 

بيشتر مناطق ذكر شده حالت مداخل یا انگشتي را دارند، اما برخي به صورت كوه و گروه دیگر به صورت پلکاني 

ی از توليد كنندگان فرش های كُردی، سفره های اصيل و قدیمي شکل انگشتان به بافته شده اند، بنا بر گفته علي خرسند

( نوک تيز بودن سر انگشتان در برخي از گليم های آناتولي 13صورت نوک تيز و كوه مانند بافته مي شده است. )تصویر 

ه مي توان این حالت را مشاهده نيز دیده مي شود، از جمله در گليمي  از ناحية افيون كه با رنگ های درخشان بافته شد

و  این نقش از طرح های اصيل این منطقه است تاریخچه، طرح، بافت و شناسایي گليمنمود، بنا بر نظر نویسندگان كتاب 

به اشکال گوناگون، در تزیين ترنج ها، نقش های محرابي و یا به صورت برآمدگي از نقوش مربع یا مستطيل به كار مي 

( در منقه كاپادوكيه نيز مي توان سفره های كُردی را مشاهده نمود كه انگشتان به صورت نوک تيز 14 [ )تصویر36رود. ]

و به دو صورت بافته مي شود. نوع اول همچون سفره های كُردی شمال خراسان این نقش به صورت سلسله وار و پشت 

( و 15ت را با انگشت های نوک تيز )تصویر سر هم بافته مي شود، در نوع دوم بافنده در قسمت های از سفره نقش دس

 [37یا سر تخت در كناره های طولي فرش قرار مي دهند. ]

 
: نقش انگشتي بلند و باریک  و به صورت نوک تيز بافته شده و تا نزدیک ترنج مركزی ادامه یافته است/ سفره اصيل كُردی بافت 13تصویر 

 مشهد/ كارگاه مرمت آقای علي آبادی(نگارنده، بازار فرش  است.)ماخذ تصویر:روستای زواردغان از توابع شهرستان اسفراین 
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 / بافت ناحيه افيون در آناتولي.3: نقشمایه انگشتي)مداخل( مشابه طرح بکار رفته در تصویر شماره 14تصویر 

 (162: 1377)ماخذ تصویر: هال، لوچيک ویووسکا، 

 
 14م/  20ي مركزی، نقش دست با انگشتان نوک تيز در كناره های طولي فرش بافته شده است./ قرن : سفره بافت كاپادوكيه در آناتول15تصویر 

 (  .Davies, Sak, 2006: p 85 ق.)ماخذ تصویر

در انتها الزم به ذكر است كه نقوشي كه در سفره های كُردی شمال خراسان بکار مي روند قائدة خاصي ندارد و 

خصي تغييرات زیادی در نقوش اصلي ایجاد مي كند. از جمله  او در برخي از بافته ها، بافنده بر اساس ذوق و سليقة ش

نوک انگشتها را به صورت تخت و با زاویه قائمه مي بافند و روی انگشت ها را با خطوط ساده و ظریفي تزیين مي كند. 

کي از این اثار او از نقوش انساني ( همچنين سفره هایي خود را بدون نقش بدون نقش انگشت مي بافد، در ی16)تصویر 

و جانوری برای تزیين سطح گليم استفاده كرده است، او در ردیف پایين سه زن و در باالی آنها سه شتر ترسيم نموده 

است، و در اطراف ترنج مركزی كه با نقش كله مرغي یا قوچکي تزیين شده است و مي تواند نمادی از خرچنگ باشد 

تعریف جالبي از نقش شتر در  طرح و نقش در بافته های كُرمانجي، در خراسان شمالياست. در مقالة چهار زن قرار داده 

[ در 38بين اقوام كُرد شمال خراسان آمده كه كمک فراواني به درک مفهوم آن در سفرة كُردی مي نماید، گویا شتر یا دَو ]

شده و افسار آن را به دست دختری از طایفه مي دادند  مراسم های عروسي و ختنه سوران با بافته های مختلف تزیين مي

و به رقص و شادی مي پرداختند، همچنين اقوام كُرد شمال خراسان به هنگام كوچ افسار نخستين شتر را به دست دختری 

بندی  ( نوع تركيب105: 1391قاسم زاده، سامانيان، از طایفة خویش مي دادند و كوچ با حركت آن شتر آغاز مي گردید. )

نقوش انساني و جانوری در این بافته تا حدی یادآور موسم كوچ در زندگي عشایری  و یا شروع مراسم جشن است. 

( در دستبافتي دیگر بافنده زناني را همراه با سگ ها گله در اطراف ترنج مركزی تصویر نموده است، شکل و 17)تصویر 

نده در ميان دو قاب مثلثي شکل حوضي شش گوش مزیين به نقش حالت ترنج بسيار جالب توجه است، در این اثر باف

 (18خرچنگي قرار داده است، به احتمال این نقش یادآور چادرهای عشایری و حضور زنان كُرد در مراتع است. )تصویر 
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 سفره كُردی بافت نواحي اطراف اسفراین.  : تزیين نقشمایه های انگشتي در بافته های جدید/16تصویر 

 (پاساژ نيلي بجنوردذ تصویر: گروه تحقيق/ )ماخ

 
 : سفرة كردی بدون نقشمایة انگشتي، نقش زن و شتر در این بافته بر آغاز مراسم جشن یا موسوم كوچ گواهي مي دهد.17تصویر 

 )ماخذ تصویر: گروه تحقيق/ آقای صابر(

 
 ند.: زن عشایری همراه با سگ در كنار ترنج یا چادر بافته شده ا18تصویر 

 )ماخذ تصویر: نگارنده/ نماشگاه فرش مشهد، توليدی گليم استان خراسان شمالي(

 

 نتیجه گیری:

كُردها گروهي بزرگ از اقوام آریایي هستند كه از سکونت گاه اولية آنها نواحي غرب ایران بوده است، ایل بزرگ 

اباغ سکونت داشتند و در دوران صفویان به چمشگزک كه در مکان های دوین، چخور، سعد، بوزنجرد، گنجه، ایروان و قر

 نواحي شرقي ایران كوچانده شدند.

گليم یکي از مهمترین بافته هایي است كه زنان كُرد ساكن در نواحي شمالي خراسان به صورت های گوناگوني 

ایند. سفره همچون قرار دادن نقوش هندسي در ردیف های افقي )به صورت محرمات افقي( و سفره كُردی توليد مي نم
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در بازار و یا منابع نوشتاری با نام های گليم انگشتي، پيش انداز و یا سفره های كُردی شناخته مي شود. این بافته ها به 

طور معمول در جشن ها و مراسم های مذهبي هنگام صرف غذا در برابر مهمانان گسترده مي شود و بر روی آن انواع 

و یا اینکه هنگام ورود عروس به چادر در مقابل پای او پهن مي شده كه نمادی از غذاهای محلي قرار مي گرفته است. 

بركت و اتحاد است. به اعتقاد برخي از محققين بکارگيری آن در مراسم های خاص و یا احترام قائل شدن برای نان، باعث 

 شده كه برخي از این سفره ها سالم باقي بمانند.

ال خراسان توليد مي شوند دارای یک یا چند متن هستند و كناره های آن با سفره های كُردی كه در نواحي شم

نقش انگشت، انگشت عروس یا بيچک تزیين مي شود. سفره های كُردی قدیمي و اصيل داری یک متن قاب یا تخته 

نان كُرد فضای داخل و گاه دوازده متن یا تخته بافته مي شود. ز 7، 5، 3، 2هستند اما در بافته های جدید همچون نردبام 

متن ها و در ميان نقوش انگشتي  را با نقشمایه های گوناگون انساني، جانوری و گياهي تزیين مي كنند. قرار گيری نقوش 

 انساني و جانوری در دو سمت درخت یا گياه یادآور نقش درخت مقدس در آثار كهن تمدن ایران و بين النهرین است.

وعي یادآور نقش مداخل در فرش های ایراني است در بين بافته های سایر اقوام نقش انگشتي یا پيچک كه به ن

و عشایر كوچ رو ساكن در ایران و آناتولي نيز مشاهده مي شود. كه در برخي از آثار این نقش نوک تيز و همچون كوه 

فته شده اقوام مختلفي با است و در در برخي دیگر به صورت سر تخت بافته مي شود، با مشاهدة آثار متنوعي كه توسط

اند مي توان گفت جذاب ترین سفره ها عالوه بر منطقة خراسان شمالي، توسط اقوام كُرد ساكن  در ناحية كاپادوكيه 

 آناتولي و تنها با نقوش مداخل )به صورت سلسله وار یا همچون دست( بافته مي شود.

 

 نوشتها:پي
از مولفان و جهانگردان عرب زبان قرون وسطي كليه مردمان كوچ نشين غير این مسأله را نباید فراموش كرد كه بسياری  -1

عرب را كُرد مي ناميدند بطوری كه در برخي منابع و مأخذ كلمه كُرد معادل كلمه كوچ نشين و چادرنشين تلقي شده 

ای مربوط به گروهه است. بنابراین ممکن است كه مطالب استخری و ابن حوقل واقعاً مربوط به اقوام كُرد نباشد بلکه

 .77: 1371چادرنشين باشد. برای مطالعه بيشتر نک: پاپلي یزدی،

آمده است : چمشگزک نام منطقه ای در ایالت خربوط كُردستان تركيه بوده كه  شرفنامه تاریخ مفصل كردستاندر حاشيه  -2

 كُردهای زعفرانلو به آن منسوب بوده اند.

 كه منشيان صفویه در نوشته های خود آن را استعمال كرده اند. در زبان تركي یای نسبت است« لو»پسوند  -3

این كردان هفت ایل: زعفرانلو، ارامانلو، كيوانلو، عمارلو، شادللو)شادیلو(  تاریخ كُردستانطبق نوشته عالمه مردوخ در كتاب  -4

كردان  لي و نظامي ایرانآمار مابچاوند و پاوه نور. ميرزا محمد حسين مستوفي )زمان فتح علي شاه قاجار( در كتاب 

 م. چهار طایفه بزرگ )ایل( معرفي مي كند.1716ق/  1128خراسان را در سال 
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سيروس پرهام معتقد است كه واژه گليم پارسي است و بيش از هزار سال است كه در تداول فارسي زبانان به كار مي رود  -5

و هم به فرش پشمين خشن. جامة گليمي را گليمينه و لفظ گليم از ابتدا هم به جامة درشت پشمين اطالق مي شده است 

 .35: 1371هم گفته اند. پرهام، 

 افسانه، داستان. -6

 .293الي  283: 1391برای مطالعه بيشتر در مورد این نوع از گليم ها نک: كمندلو،  -7

ي مركزی ایران، قشقایسفره ها توسط اقوام بلوچ، كُردهای افشار ساكن در ناحيه شمال خراسان، افشارهای ساكن در نواحي  -8

ها، عشایر چادر نشين چار آیماق شمال افغانستان و شاهسون های شمال غربي ایران نيز بافته مي گردد. در كشور تركيه 

سنت سفره بافي به صورت گسترده وجود ندارد آنها گليم های كوچک و مربع شکلي را به شيوه چاک دار به صورت 

ر مي دهند. در آفریقای شمالي نيز سفره بافته نمي شود اما به هنگام غذا خوردن و یا سفره یا روميزی مورد استفاده قرا

 .327و  328: 1377برای خوشامدگویي به مهمانان، گليم و پارچه بر روی زمين گسترده مي شود. هال، لوچيک ویووسکا، 

9- Bichak 

سانتي متر( بافت افشار 97/2×76/0بلند ) تصویری از یک سفره  بسيار تاریخچه، طرح، بافت و شناسایي گليمدركتاب  -10

جاده »متر نيز مي رسد و با عنوان  5/4خراسان آمده است كه نویسنده در مورد آن مي نویسد گاه طول این سفره ها به 

 .241: 1377شناخته مي شود. برای مطالعه تصویری نک: هال، لوچيک ویووسکا، « عروسي

 ي گاه سفرهای كُردی با دوازده متن نيز بافته مي شوند.بنا بر گفته یکي از توليد كنندگان محل -11

 .105، ص 1391برای مطالعه بيشتر در مورد نقش طاووس در بافته های كُردی نک: قاسم زاده، سامانيان،  -12

بود. قهرمان  Gilgameshشاید مهمترین شخصيت تاریخي كه نامش در ارتباط با درخت زندگي جاویدان شد،گيلگمش/  -13

پهلوان حماسه ای منظومه ای به همين نام است كه فرمانروای اوروک در بابل بود. موضوع حماسه گيلگمش  نخستين و نام

: 1386مسئله زندگي جاوداني است اما سر انجام داستان مي گوید هيچ كس را به زندگي جاویدان دسترس نيست. یاحقي، 

 .711و  712

ق. م( نيز دیده مي شود. در این  7زرین یافت شده از زیویه )سدة  مشابه درخت شکل یافته در این اثر بر روی سينه بند -14

اثر نيز در طرفين درخت موجودات انساني، جانوری و یا تركيب یافته از نقش انسان و جانور خودنمایي مي كنند. برای 

 .106و  105: 1391مشاهدة اثر نک: گيرشمن، هنر

15- Shamash ،/Samas ن بين النهریني، كه سومری ها او را با نام اوتو/ یا شَمشَ، خورشيد خدای بسيار كهUtu   مي

شناختند. یک معبد دو گانه، كه به وسيله آشوری ها در آشور در اواسط هزاره دوم پيش از ميالد ساخته شد، وقف شمش 

ر روی خدا، شمش همه چيز را مي دید و بر رفتار اخالقي ب -یعني ماه خدا بود. به عنوان یک خورشيد  Sinو سين/ 

 _زمين نظارت مي كرد. بر روی مهر استوانه های آشوری، به صورت انساني در سپيده دم تصویر كرده اند. در دوره نو 

 .(371و  372: 1380آشوری به گونه قرص خورشيد نشان مي دادند. )هال، 

 .43: 1374برای مشاهدة تصویر نک: فریه،  -16
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روی یکي از زیورهای هخامنشي نيز مشاهده مي شود، گویي طراح  مشابه این گونه طراحي و بافت تنه یک درخت، بر -17

موظف بوده تركيب بندی كلي نقشمایه هخامنشي را بر روی پارچه بافت خود پياده نماید. برای مشاهدة تصویر نک: 

 .139: 1370پرهام، 

ی به نظر برخي از محققين رمز مُورد یا مورت درختي است بلندتر از انار و برگش ریزتر از برگ انار، و هميشه سبز است -18

از آفرینش آغازین آب و ایزدبانوی ناهيد است. بنا بر بُندهِشن این درخت مخصوص اهورمزدا بوده و به همين مناسبت، 

 :1386ایرانيان كهن آنرا همواره سبز و خرم و گرامي داشته و در باغچه های خانه و یا باغ های خود مي كاشتند. )یاحقي، 

776) 

 .163: 1370. پوپ، 285: 1374. فریه،  86: 1385شاهدة تصاویر نک: زاره، شولتس، برای م -19

الزم به ذكر است بافنده كُرد با استفاده از پشم خودرنگ شتر این گونه سفره ها را توليد مي كند. تصویر شماره یک از  -20

 جمله دستبافتهای قدیمي  است كه با پشم شتر و و با طرح اصيل بافته شده است.

21- Termanik 

22- Zilly /یا لوزی در بافته های اقوام كُرد شمال خراسان به صورت های متنوعي همچون زیلي پادار، زیلي كوچک و  زیِلّي

 .113: 1391بزرگ  بافته مي شود. قاسم زاده، سامانيان، 

 مي برند. در بازار مشهد، عبارت تخته را برای فضاهای مستطيل شکلي كه در طول سفره ها ایجاد شده است بکار -23

كه نماد خوشبختي بوده است. قاسم زاده،  Jeyran Or Maralكُردهای شمال خراسان اصطالح جيران یا مرال حيواني/ -24

 .106: 1391سامانيان، 

 .107: 1391را برای كالغ بکار مي برند. قاسم زاده، سامانيان،  Ghorakكُردهای شمال خراسان اصطالح قُرَک/  -25

 .107: 1391را برای روباه بکار مي برند. قاسم زاده، سامانيان،  Riviح ریوی/ كُردهای شمال خراسان اصطال -26

 .106: 1391را برای گربه بکار مي برند. قاسم زاده، سامانيان،  Peshekكُردهای شمال خراسان اصطالح پِشِک/  -27

 .106: 1391امانيان، را برای پروانه بکار مي برند. قاسم زاده، س Manikكُردهای شمال خراسان اصطالح مَنيِک/  -28

 .105: 1391را برای سگ بکار مي برند. قاسم زاده، سامانيان،  Kuchiكُردهای شمال خراسان اصطالح كوچي/  -29

این نقشمایه با نام طرح های چپ و راست معرفي شده است كه در كناره  تاریخچه، طرح، بافت و شناسایي گليم در كتاب -30

 .327: 1377های قبایل گوناگون وجود دارد. هال، لوچيک ویووسکا،  ها یا قسمت های مركزی بسياری از سفره

 .50  :1380برای مشاهدة تصویر نک: تناولي،  -31

 .187الي  113: 1377برای مطالعه تصویری بيشتر نک: هال، لوچيک ویووسکا،  -32

 .129و  130 :1377برای مطالعه تصویری نک: هال، لوچيک ویووسکا،  -33

وه، ورامين و لرهای بختياری طرح مداخل در دو طرف متن به صورت پلکاني بافته مي در بافته های شاهسون های سا -34

 .229و   218: 1377گردد. برای مشاهده تصویر نک: هال، لوچيک ویووسکا، 

 .322و  321: 1377برای مشاهدة تصویر نک: هال، لوچيک ویووسکا،  -35

 .160: 1377هال، لوچيک ویووسکا،  -36

 Davies, Sak, 2006, p: 84- 89ة تصاویر نک: برای مطالعه بيشتر و مشاهد -37
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