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1. این مقاله برداشت از پایان نامه کارشناسی ارشد داریوش کاظم پور به راهنمایی آقای محسن سلیمانی است.

چکیده
پایه ای و علمی هنر گرافیک  از مباحث  طراحی نشانه، 
وسیعی  ارتباط  خود،  ذاتی  ویژگی های  به  بنا  که  است 
با دیگر بخش های هنر گرافیک برقرار می کند. از جمله 
این  دیداری  و  آنی  رابطه  ویژگی ها،  این  مشخص ترین 
زیبا و  نشانه های  در پس  که  است  با مخاطب  نشانه ها 
جذاب، همزمان باطن های معنوی و دقیقی را به مخاطب 
ارائه می کند. فرش ایرانی یکی از بهترین دالیل ماندگاری 
خود را مرهون رمز و رازهای نهفته در نقوشی است که 
با بیانی شیوا، فرهنگ ها، سنت ها، شادی ها و آالم مردمی 
که خالق آن هستند را به تصویر می کشد. دست بافته های 
ایرانی و نقوش به کار رفته در آنها در هر نقطه از کشورمان 
متنوع و قابل تعمق بوده و ابعاد تازه ای از هنر غنی، دیرینه 
و پر از اسرار این سرزمین کهن را می گشاید؛ به خصوص 
نقوش به کار رفته در دست بافته های منطقه خراسان شمالی 
این  است  بدیهی  است.  برخوردار  خاصی  غنای  از  که 
فراهم  را  امکان  این  گرافیک  طراح  برای  خصوصیات 
می آورد تا با استفاده از نقش مایه های نمادین به کار رفته 

در این دست بافته ها، ارتباط معناداری را در قالب هنری 
پر مخاطب که نظیر یک رسانه چند سویه عمل می کند، به 
منصه ظهور برسانند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده 
و سعی شده تا با توجه به ویژگی های معنوی و درونی 
از  نشانه  امکان طراحی  دست بافته های خراسان شمالی 

میان نقوش بررسی شود.1

واژه های کلیدی: طراحی نشانه، نقش مایه، دست بافته های 
سنتی، خراسان شمالی. 

مقدمه
دست  به عنوان  عشایری  و  روستایی  دست بافته های 
آفریده های ملی و به دلیل ارزش های اصیل، سنتی، هنری 
و فرهنگی نهفته در آن ها از گذشته های دور تا به امروز 
در بین بافندگان و مردم ما از جایگاه ویژه ای برخوردارند. 
نقوش به کار رفته در این دست بافته ها هم به خاطر ریشه 
گرفتن از فرهنگ، اعتقادات و روش زندگی مردم از این 

قاعده مستثنی نیستند.

داریوش کاظم پور
کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه سوره

محسن سلیمانی
مدرس دانشگاه سوره

مطالعه نقوش دست بافته های 
خراسان شمالی و استفاده از آن ها 
در طراحی نشانه
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ایران پژوهش های فراوانی  در خصوص دست بافته های 
صورت گرفته، اما آنچه باعث شکل گیری این پژوهش 
گردید این بود که در هیچ یک از آن ها بررسی مناسبی 
شمالی  خراسان  منطقه  سنتی  دست بافته های  زمینه  در 
انجام نگرفته است. به عنوان مثال در کتاب دست بافته های 
عشایری جنی هاوس گو فقط یک صفحه به دست بافته های 
این منطقه اختصاص پیدا کرده است. تنها پیشینه به دست 
در سال 1388  که  است  کارشناسی  پایان نامه  آمده یک 
صورت گرفته است و در آن هم تنها به بررسی سفره 
کردی و نقوش به کار رفته در آن پرداخته شده است. آنچه 
این پژوهش را از دیگر پژوهش ها متمایز می سازد بررسی 
نقوش به کار رفته در تقریباً تمامی دست بافته های سنتی 
رایج منطقه است. البته نقوشی که انتخاب شده نقوشی 
هستند که بر اساس بررسی های به عمل آمده خاص منطقه 
بوده و یا به وسیله اقوام مهاجر به منطقه آورده شده اند؛ و 

دارای ریشه فرهنگی غنی و پرباری هستند. 
استفاده  مورد  نگاره های  از  بسیاری  می توان  تحقیق  به 
در تزئینات آثار مختلف از جمله معماری، کتاب سازی 
و اشیاء دیگر را به نوعی هنر گرافیکی دانست. بعضی 
نگاره ها به دست هنرمند خالق، آهنگی موزون با طرح های 
قالی پیدا کرده و در بستر قالی نشسته اند و بعضی دیگر از 
تار و پود قالی جدا شده و با حفظ ماهیت فرهنگی بر اشیاء 
دیگر نقش بسته اند. می توان گفت نقش و نگاره های ایرانی 
از هر پدیده زیبایی الهام گرفته و الهام بخش نگاره های آثار 
هنری دیگر بوده است. بررسی نگاره ها و تطبیق ساختار 
آن ها با تزئینات سایر آثار هنری نمایانگر وجود الگوهایی 
مشترک است که البته این تبادل و اشتراک الگوها، بدون 
تفکر و به صورت مستقیم صورت نگرفته بلکه بنا به مواد 
و مصالح و قابلیت و چگونگی اجرای نگاره ها تحول یافته 
است. برای مثال نقوشی که در قالی پازیریک به کار رفته 
است، در تزئینات معماری همان زمان در مناطق هم جوار 
و آذینه های پیش از آن با ساختاری مشابه قابل مشاهده 

است )نکویی،1382، 115(.
از  نشانه های خود  در طراحی  گرافیگ  طراحان  مطمئناً 
زیبایی و جذابیت این نقوش غافل نبوده اند و با شناخت، 
اقتباس و تعدیل آن ها در آثار هنری نه تنها حامل جلوه هایی 
از میراث هنری خویش هستند، بلکه در آینده نیز می توانند 

به یک »زبان بصری« متناسب با ارزش های فرهنگی و 
اقلیمی ایران، در دنیای معاصر دست یابند. به همین علت 
عده ای از طراحان معاصر کوشیده اند نشانه های خود را با 
الهام و اقتباس از نقش های میراث کهن ایران طراحی کنند 
که از ویژگی هایی چون: زیبایی، تجرید، دخل و تصرف 
در اشکال طبیعی، نمادگرایی و غیره برخوردار بوده است 

)خزایی، 1384، 18(.
روند خلق آثار هنری ایران اغلب در چارچوب ارزش ها، 
سنت های کهن و مفاهیم درونی هنرمند شکل گرفته است. 
هنرمندان کمال مطلوب، تجرید و ایجاز را بر واقعیت و 
طبیعت گرایی ترجیح داده اند. در اغلب نقوش هنرمندان 
عالوه بر زیبایی شکل ظاهری نقش به فضای منفی نقش 
هم عنایت داشته اند. در تأیید این نظر می توان به نقش بز 
کوهی در جام منقوش شوش در هزارۀ چهارم قبل از میالد 
که هیکل و شاخ بز به شیوه ای کاماًل تجریدی طرح شده، 

اشاره داشت )خزایی، 1384، 19(.
برای مثال یکی از نقوش قالی که می توان از آن به عنوان 
یک نقش در طراحی گرافیک استفاده کرد نقش ماهی 
در هم است. اساس این نقش از دو برگ خمیده و یک گل 
گرد در میان آن تشکیل شده است. نقش ماهی در هم در 
قالی آذربایجان، خراسان، سنه، فراهان، بختیاری و دیگر 
نقاط وجود داشته و این نقش تقریباً در تمام قالی های 
ایران به کار رفته است. با توجه به ویژگی های این نقش 
بسیار زیبا و شناخت صحیح و درک درست خصوصیات 
خلق  بکری  و  بدیع  نشانه هایی  می توان  آن،  گرافیکی 
نمود. با استفاده از منابع تصویری و شاخصه های هنری 
فرش های عشایری ایران از قبیل تجرید، ایجاز و زیبایی و 
با دخل و تصرف در اشکال و نقوش فرش های عشایری 
و یا دیگر دست بافته ها مثل گلیم می توان نشانه هایی بسیار 

زیبا و بر پایه مبانی گرافیک ترسیم نمود. 

روش پژوهش 
کتب،  کتابخانه ای،  مطالعات  مکتوب،  منابع  بخش  در 
پایان نامه ها و مقاالت مربوط به رشته تخصصی و عناصر 
بررسی  مورد  شمالی  خراسان  دست بافته های  بصری 
قرارگرفته و با شیوه توصیفی تجزیه و تحلیل، طبقه بندی 
استدالل های  و  تاریخی  مطالعات  شدند.  استخراج  و 
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بر  تصویری   – کتابخانه ای  داده های  با  تحقیق  منطقی 
اساس نقش پردازی گرافیکی، تطبیق داده شده است. این 
کار با استناد به منابع علمی قابل قبول از حیطه مباحث 
نظری انجام شده است. در حوزه میدانی تحقیق، نمونه ها 
به صورت تصادفی انتخاب شده و با در نظر داشتن نتایج 

تحقیقات کاربردی نتیجه گیری به عمل آمد.
جغرافیای طبیعی، تاریخی و انسانی خراسان شمالی
خراسان در فارسی پیشین به معنی خاور زمین است و از 
دو واژه »خور« یعنی آفتاب و »آسان« یعنی طلوع کننده 
به وجود آمده و به معنی محل برآمدن خورشید است 
)افشار،1378، 74(. بر اساس شواهد و مستندات تاریخی 
حاصل از بررسی های باستان شناسی، پیشینه تاریخی این 
استان حداقل به دوران نوسنگی و حدود 5000 تا 8000 
سال قبل می رسد. آثار سکونت انسان از دوره میان سنگی 
آریایی )پارت ها( و  اقوام  در منطقه جاجرم و سکونت 
ترک ها )ازبک ها و ترکمن ها( در گوشه و کنار این استان 
دیده می شود. محوطه باستانی تپه حیدران و پهلوان جاجرم 
قدمتی بیش از 12 هزار سال دارند )توحدی، 1378، 77(.
قدیمی ترین اثر باستانی پابرجای قبل از اسالم بنای سنگی 
اِسپاخو در شهرستان مانه و سلمقان در روستای اِسپاخو 
است. در برخی از محوطه های تاریخی کشف شده در 
این استان، آثاری از ارتباط آن با دور دست و در خارج از 
فالت ایران مشاهده گردیده که معرف پویایی فرهنگ های 
منطقه در دوران پیش از تاریخ است. در دوره اشکانی، 
خراسان به عنوان خاستگاه قوم پارت از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بوده، سرزمین خراسان شمالی در زمان اشکانیان 
از سرزمین های مهم اقوام نساء و پارت بوده و در طول 
تاریخ گذرگاه حکومت های متعددی بوده است. وجود 
606 اثر تاریخی و محوطه های باستانی متعدد با سوابقی 
چندین هزار ساله و آثار مکشوفه بیانگر غنای تاریخی 
این استان و حضور فعال این قوم در پهنه کنونی خراسان 

شمالی است )توحدی، 1387، 84(.
قرار گرفتن این خطه در مسیر جاده ابریشم نیز موجب 
مختلف  دوران های  در  آن  اجتماعی  و  اقتصادی  رونق 
به نحوی که  به خصوص دوره ساسانی گردیده  تاریخی 
طی قرون نخستین اسالمی چهره های درخشان و نامداری 
از این سرزمین به پا خاسته اند. بنا به نظر مورخان، محل 

کنونی این استان از موقعیت بسیار مساعدی برخوردار 
بوده و در زمان ورود آریایی ها از ناحیه آسیای مرکزی به 
ایران، مورد توجه ایشان قرار گرفته است. در طول دوران 
اسالمی نیز استان خراسان شمالی به عنوان بخشی از استان 
خراسان بزرگ از رونق و آبادی بسیاری برخوردار بوده 

است )متولی حقیقی، 1387، 14(.
یکی از عمده خصیصه های خراسان شمالی وجود بافت 
متنوع قومی و مؤلفه های فرهنگی متفاوت آن است. مردم 
استان خراسان شمالی از اقوام فارس )تات(، ترک، ُکرمانج، 
ترکمن و فارس های مهاجر تشکیل شده اند که با وحدت 
و یکپارچگی خاصی، استان را به کانون وحدت قومیت ها 

و مذاهب مختلف تبدیل کرده اند.
»همزیستی مسالمت آمیز این اقوام با فرهنگ های متفاوت 
موجبات تنوع در معیشت و زندگی، اعتقادات و باورها، 
آداب و رسوم گردیده است. متأسفانه نسبت دقیق جمعیتی 
هر قوم به تفکیک در دست نیست، ولی در سال 1385 
ُکرمانج ها 37 درصد، فارس ها و تات ها 29 درصد، ترک ها 
27 درصد و ترکمن ها 5 درصد و دیگر اقوام مانند بلوچ 
و عرب 2 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند. هر 
کدام از این اقوام گویش خاص خود را برای صحبت و 
برقراری ارتباط با یکدیگر دارند و برای برقراری ارتباط با 
سایر اقوام از زبان فارسی استفاده می کنند« )ستاد پژوهش 

و تحقیق استانداری خراسان شمالی، 1389(.
متنوع،  فرهنگ های  با  مختلف  قومیت های  حضور 
هم  نشینی جذاب و در خور تحسینی را برای تولیدات 
صنایع دستی فراهم آورده است. به این ترتیب بسیاری از 
نقش مایه ها و فنون بافت از قومی به قوم دیگر راه یافته، به 
گونه ای که می توان مجموعه هنرهای سنتی و صنایع دستی 
خراسان شمالی را چشم اندازی بدیع از تکامل اندیشه ها 
و اعتقادات مختلف دانست. به دلیل موقعیت جغرافیایی 
و اقلیم خاص منطقه خراسان شمالی و هم جواری این 
استان با استان گلستان و نزول باران فراوان، این منطقه 
قطب کشاورزی و دامپروری شرق ایران است. تنوع اقلیم 
و مساعد بودن شرایط آب و هوایی، موقعیت بی نظیری 
را نصیب این استان نوپا کرده است. اصوالً کشاورزی و 
دامپروری در این استان توسط ساکنان روستا و عشایر 

کوچ نشین انجام می شود. 
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دست بافته های  سنتی ساکنان محلی خراسان شمالی
توسعه  مردمی  پژوهش ستاد  تحقیق و  اساس  بر  دارند 
استانداری خراسان شمالی، دست بافته های سنتی منطقه 
که در حال حاضر هم روستاییان و عشایر آنها را برای 
اهداف مختلف در دست تهیه دارند به ترتیب زیر قابل 
دسته بندی است. البته پرداختن به شیوه های بافت، جغرافیا 
و  نیست  پژوهش حاضر  در چارچوب  آن ها  کاربرد  و 
پرداختن به آن ها و ادای دین مطلب به کتابی جداگانه نیاز 
دارد. )1( پالس بافی، )2( جاجیم، )3( جوراب بافی، )4( 
چاروق دوزی، )5( چنته و کیف دستی، )6( چوخه بافی، 
)7( خورجین بافی، )8( رو کرسی، )9( زیلو بافی، )10( 
سفره آردی، )11( سفره کردی، )12( قالی و قالیچه کردی، 
)13( کاله کرکی، )14( گبه بافی، )15( گلیم بافی، )16( 
نساجی سنتی )چادر شب بافی(، )17( نمد مالی )خی لک( 

و )18( ورنی بافی. 

ویژگی های نقش در دست بافته های خراسان شمالی
دست بافته های ساکنان خراسان شمالی برخالف نقوش 
نقش های  دارای  بیشتر  انحنا هستند،  دارای  که  اسلیمی 
هندسی و زاویه دار است )شکل 1(. به طور کلی با یک نگاه 
به دست بافته های سنتی این منطقه، بالفاصله تقسیمات 
اصلی هندسی به چشم می خورد، اما هزاران سطح و فرم 
متنوع که هر کدام نماد انتزاعی عنصر یا ماجرایی پیرامونی 
است، با تلفیق چهار ضلعی ها و مثلث ها ایجاد شده است 
سایر  از  منطقه  این  اصیل  بافته های  تمیز  راه  بهترین  و 
آن هایی است که در ساختار شان  کنار گذاشتن  بافته ها، 
نقوش منحنی و مشتقات دایره موجود است. در ساختار 
نقوش اصیل هیچ الگویی نبوده که به عنوان نقشه استفاده 
را  نقوش  نقاش،  همچون  بافنده  دلیل  همین  به  شود، 
در  رایج  طرح های  و  نقشه ها  می آورد.  وجود  به  ذهنی 
این منطقه از کشورمان بیشتر ذهنی هستند و گاهی به 
نام محل هایی که این فرش ها در آنجا بافته شده اند، نامیده 
می شوند و گاهی اوقات نام افراد صاحب نفوذ محلی را 
به خود می گیرند؛ البته به علت عدم استفاده از نقشه بعضًا 
اشتباهات تصویری در بافته های آنان دیده شده و بافته های 

آنان کاماًل متقارن در نمی آید.
برخی از نقوش موجود در این بافته ها مستقیماً از عوامل 

طبیعی الهام گرفتند، اما طوری تغییر یافته اند که به سختی 
که  گلیم های جدیدی  از  بسیاری  در  شناسایی اند.  قابل 
در حدود سی سال اخیر بافته شده به دلیل عدم آگاهی 
بافنده، نقش مایه های باستانی یا درست اجرا نشده یا تغییر 

جدیدی در آن داده شده است. 

نقوش رایج در دست بافته های خراسان شمالی
بیشترین نقوشی که در دست بافته های عشایری خراسان 
شمالی خودنمایی می کنند نقوش هندسی هستند؛ جالب 
اینجاست که در روستاها نقش حیوانی و گیاهی بیشتر 
کاربرد دارد و در بین عشایر کوچ نشین نقوش هندسی، 
اما این نقوش در کنار هم به تعادل می رسند که از آن میان 

می توان به نقوش زیر اشاره کرد. 
بالُون: یکی از نقوش هندسی زیبا که کاربردی گسترده 
دارد نقش بالون است که به دلیل حروف s مانندی که در 

شکل1:  نقوش هندسی و زاویه دار در گلیم خراسان شمالی
) ماخذ: آرشیو میراث فرهنگی(
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آن به کار رفته منحصر به فرد است. )جدول 1، شکل 1(
اسم  با  هندسی  نقش  دیگر  عروس  معنی  به  »بُوک«: 
کرمانجی است که خیلی به ندرت در دست بافته ها کاربرد 
دارد و به دلیل نام کرمانجی آن به نظر می رسد که ریشه 
اصلی آن در بین ساکنان کرمانج زبان این منطقه باشد و 
بیشتر توسط بافندگان جوانی به کار می رود که در حال 
تهیه جهاز عروسی هستند و شاید به همین دلیل کم به 

چشم می خورد. )جدول 1، شکل 9(
»خارخاَرک«: نقش هندسی دیگری است که به صورت 
صلیبی است و تفاوت فاحشی با دیگر نقوش دارد؛ نقشی 
اما هیچ روایت خاصی  بسیار ساده که پله پله ای است 
برای آن در بین بافندگان محلی به گوش نمی رسد؛ اما به 
دلیل شباهت زیاد آن به صلیب بعید نیست که ریشه در 
نقوش مسیحی داشته باشد که از روسیه به این منطقه وارد 

شده اند. )جدول 1، شکل 29(
»قایخ«: نقش هندسی دیگری است که بی شباهت به پَژ 

نیست. )جدول 2، شکل 53(
سایر نقوش هندسی که در دست بافته های خراسان شمالی 
کاربرد دارند به قرار زیر هستند: بُوته مخصوص، َمنات، 
تَِه تِک، قال مه یا ِهُستِک، دو له پِِشک یعنی نقش عقرب، 

نقش َشَقه و ... 

تقسیم بندی نقوش رایج در منطقه
مالک و معیار طراحی نقشه های فرش بر اساس بهترین 
نوع ترکیب آن هاست که تابع ابعاد و فضای فرش یا کل 
اثر است. »ابعاد مساوی، شکل ها. سمت گیری های مشابه، 
رنگ ها، ساختار و ارزش های یکسان هم گرایش پویا به 
یک جا دیده شدن را ایجاد می کنند.« کاربرد طرح ها در 
فضای فرش ایران می تواند تزئینی و مفهومی باشد. نقوش 
مختلفی که در انواع طرح های فوق به صورت مجزا یا در 
ترکیب با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند 
از: نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی، جمادات و مجردات 

)دریایی، 1386، 81(.
گستره نقوش و نمادها در دست بافته های محلی خراسان 
شمالی که قالب آن ها هندسی هستند، تنوع زیادی دارد. 
همین طور  و  مشاهدات  میدانی،  تحقیقات  به  توجه  با 
مصاحبه با استادان فن در منطقه مورد پژوهش، نقوش 

به کار رفته در بافته های ساکنان خراسان شمالی به دو دسته 
کلی »طبیعی و تجریدی« طبقه بندی می گردد. بدیهی است 
مهم ترین مسئله در طبقه بندی نقوش یادشده بر اساس 
فراوانی کاربرد نقش است که در ادامه به بررسی هر یک 

از آن ها می پردازیم. 

1( نقوش تجریدی 
و  »ابزاری  کلی  دسته  دو  به  خود  تجریدی  نقوش 
در  تجریدی  نقوش  می شوند.  تقسیم  تکرار شونده« 
دست بافته های خراسان شمالی با نام های متفاوتی به کار 
برده می شوند که از آن جمله می توان به: نقش »پَژ« اشاره 
کرد که از نقوش اصلی در بین بافندگان خراسان شمالی 
بوده و نمادی از خورشید است. انواع متفاوتی از این طرح 
به چشم می خورد.  متفاوت  ایالت  و  نقاط مختلف  در 
بعضی از این نمونه نقوش با اسامی خاص تری هم خوانده 
می شوند مانند »پَژ چیِن َزرِه« یعنی پژی که چین طالیی 
دارد. )جدول 1، شکل 12(. »چین« نام نقش دیگری است 
که به صورت های خاصی استفاده می شود از جمله »چینِه 
ُگرِه« یعنی چینی که َکَچل شده باشد یا چینی که قسمتی 
از آن َکنده شده باشد و نا کامل است. این نقش نمادی 
است از کوه و دشت. )جدول 1، شکل 28(. از دیگر انواع 
چین می توان به »چیِن غارچین« اشاره کرد که نقشی اصالتًا 
ترکمنی است اما سال هاست که در این منطقه هم استفاده 
می شود و از هم جواری ساکنان این منطقه با ترکمن های 
گلستان و ترکمنستان به دست آمده است. )جدول 1، شکل 
27( از نقش مایه های اصیل، نمادین و انتزاعی دیگر در 
این منطقه، طلسمی است که برای دفع نظر بد با عنوان 
چشم زخم به کار برده می شود. همین نقش برای دفع اثر 
بد نقش مایه های دیگر مانند عنکبوت یا عقرب بر روی 
گلیم نیز استفاده می شود. )جدول 1، شکل 25(. نمونه های 
دیگر نقوش انتزاعی، تِیُرَمه یا نِِکُک و نقش َهنِیُشک که 

اسم کرمانجی آرنج است و... 
1 . 1 .  نقوش ابزاری

یک سری از نقوشی که در بین بافندگان این منطقه رواج 
ابزاری  برخی  اسم  آنها  اسامی  نقوشی هستند که  دارند 
اهالی  از  البته برخی  داشته اند.  با آن سرو کار  است که 
و بافندگان می گویند نام این نقوش برگرفته از شباهت 
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ابزار  ابزار است و اصل نقش هیچ ربطی به آن  به  آنها 
ندارد؛ اما این نگرش در بین تمام بافندگان و آشنایان این 
هنر مشترک نیست و این احتمال که این نقوش دقیقاً از 
است  قوی تر  باشند  شده  گرته برداری  ابزار  همان  روی 
ابزار، همان وسایلی است که در کار بافندگی  زیرا این 
استفاده می شود. از جمله این نقوش نقش قیچی )به بیان 
محلی َقچی( است که بیشتر به صورت تکرار شونده و 
در حاشیه ها به کار می رود. این شکل بی شباهت به قیچی 
این وسیله  با  مشترکات واضحی  اما چندان هم  نیست 
ندارد اما خود ابزار قیچی همیشه در بافندگی کاربرد دارد. 
)جدول 2، شکل 51( نقش دیگر نقش مایه شانه )به بیان 
محلی َشنَه( است که این نقش به صورت تکرار دوتایی 
استفاده می شود و گاهی برای زیباتر شدن جزئیاتی هم 
بر آن اضافه یا کم می شود. )جدول 2، شکل 41و 42( 
نقش دیگری که هم حالتی اعتقادی و فرهنگی هم داشته 
و هم از زیبایی خاصی برخوردار است نقش علم است 
که شباهتی کامل به علم هایی که در عزاداری امام حسین 
استفاده می شود دارد. )جدول 2، شکل 50( نقش سماور 
هم دیگر نقش مایه ای است که تقریباً در تمام نقاط ایران 
کاربرد دارد و گاه به نام سرمه دان هم خوانده می شود. این 
نقش در بعضی از مناطق خراسان شمالی به نام چیک 
خوانده می شود. نقشی است که دارای تنوع فراوانی بوده و 
زیباترین نمونه های آن را در دست بافته های آذری می توان 

دید. )جدول 2، شکل 38 و 39 و 40(
نقوش  که  می بریم  پی  موضوع  این  به  گذرا  نگاهی  با 
انسانی و ابزاری کمترین سهم را در نقوش تشکیل دهنده 
دست بافته ها دارند. نقش های انتزاعی تقریباً در بین این دو 
وضعیت قرار دارند. کاربرد کمتر نقوش انسانی و ابزاری، 
به دلیل تعلق خاطری است که مردم منطقه به طبیعت 
زیبای اطراف، الگوبرداری از اقلیم و محیط، ساده زیستن 
و ساده اندیشیدن داشته و سعی بر استفاده بیشتر از نقوش 

گیاهی، حیوانی و هندسی دارند.

1 . 2 .  نقوش تکرار شونده
نقوش تکرار شونده در دست بافته های خراسان شمالی 
هنر  »در  دارند.  کاربرد  ایران  کل  در  کلی  طور  به  و 
بافندگان چادر نشین آنچه مطلوب قالی باف است تکرار 

نقش مایه های هندسی واضح و نیز تناوب ناگهانی وزن ها 
و قرینه  سازی به طور مورب و قیقاج است« )بورکهارت، 
135(. شاید بتوان گفت زیباترین نقوشی که در این گونه 
دست بافته ها به چشم می خورد همین نقوش تکرار شونده 
باشند. البته نگرش ها نسبت به این نقوش متفاوت است. 
عده ای بر این عقیده اند که به کار بردن این گونه نقش ها 
در دست بافته ها نشان از ساده بینی پردازنده نقش دارد، اما 
گروهی هم در همین نقوش تکرار شونده، زیبایی چشم 
نوازی را می بینند که در نقش های منفرد با پیچیدگی های 
طرح های  که  تصور  این  نیست.  دیدن  قابل  خاص 
تکرار شونده عاری از عمق و پختگی هستند و حاصل 
کار مردمی هستند که از نوآوری و خالقیت محدودی 
برخوردارند اشتباه است. نقوش تزئینی در طرح های تکرار 
شونده به طور طبیعی و به جا کنار هم قرار می گیرند هر 
چند که جای گیری آنها به هیچ وجه تصادفی نیست، چرا 
که می توان به راحتی تفاوت میان یک طرح دارای ایده را 
با طرحی که به ظرافت های فراگیر آن توجه نشده است 
دید. اشتباه است اگر که فکر کنیم یک طرح آسان نتیجه 

یک فکر ساده است.
اساساً نقوش تکرار شونده در حاشیه ها کاربرد دارد، اما 
برخی نقوش تکرار شونده هم هستند که در متن دست بافته 
به کار می روند. اکثر نقوش تکرار شونده از کنار هم قرار 
گرفتن نقوش انتزاعی هندسی به دست می آیند و برخی هم 

تکرارهای ساده خطی و سطحی را شامل می شوند.
خاصی  نام  که  شونده ای  تکرار  هندسی  نقش  چاکِل: 
هم دارد چاکِل است که این نقش بیشتر در حاشیه ها و 
به صورت تکرار شونده می آید و انواع متفاوتی دارد. این 
نقش به صورت کمی مایل شونده هم به کار می رود که با 
نام )چاکِل نِِکل خار( خوانده می شود و به معنی نقش 
باشد. )جدول  چاکِلی است که کمی دماغش َکج شده 
1، شکل 24( از دیگر نقوش زیر مجموعه چاکِل می توان 
َشَقه )چاکِلی که خاص  بوته چاکِل و چاکِل  َمنات،  به 
جوراب های پشمی است( اشاره کرد. از انواع نمونه های 
نقوش تکرار شونده می توان از پَرده، دِلَنگانَک، مِریُِشک 
)که قبال هم بحث شد(، چاکِل حاشیه دار، ترمان یک )که 
نقشی اصالتا ترکمنی است( َقچی، َهنیشک یا همان آرنج، 

نَِشک و... نام برد.
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2. نقوش طبیعی
نقوش طبیعی به سه دسته گیاهی، حیوانی و انسانی تقسیم 

می شوند.
2 . 1 .  نقوش گیاهی

نقوش گیاهی از جمله نقوشی هستند که از گذشته در 
انواع هنرها به کار می رفته اند. شاید آشناترین نقش مایه روی 
گلیم و فرش گره بافت »درخت زندگی« باشد. )جدول 
1، شکل 31-36( نقش درخت مقدس یا همان درخت 
زندگی از زمان تمدن بین النهرین تاکنون در جاِی جای 
انواع هنرها به چشم می خورد. درخت زندگی نمادپردازی 
در  آب  وجود  مانند  است  چندگانه ای  معانی  و  تجسم 
بیابان یا شجره خانوادگی که تنه آن پدر و شاخه های آن 
فرزندان هستند. »در بین النهرین درخت زندگی ترکیبی از 
رستنی های گوناگون است که مردم آن را به علت طول 
عمر، زیبایی و سودمندی مقدس می شمردند« )دوبوکور، 

.)13 ،1373
همان گونه که گفته شد نقش درخت زندگی )درخت 
از جمله در  انواع هنرها خودنمایی می کند  مقدس( در 
هنر حجاری و برجسته کاری بر روی سنگ از آن جمله 
»دیوار های تخت جمشید نیز سراسر آکنده از نماد درخت 
است. درخت مظهر زندگی بوده و درخت زندگی مظهر 

پادشاه« )کندی، 1381، 28(.
و  می رود  فرو  زمین  در  ریشه هایش  درخت  »چون 
شاخه هایش در آسمان باال می رود به عنوان نماد ارتباطی 
میان زمین و آسمان ها شناخته شده است« )شوالیه، 1382، 
189/3(. و به دلیل همین تقدس نمادین در اکثر نقوشی 
که در آنها درخت زندگی به کار می رود وجود دو پرنده 
به حالت صورت به صورت در دو طرف درخت با هدف 
محافظان درخت زندگی به چشم می خورد که همیشه در 
حال پاسداری از زندگی و خوبی هستند؛ به مانند محافظان 
آتشکده ها که به دلیل تقدس آتش آن را همیشه شعله ور 
نگاه می داشتند. اغلب این پرندگان نقش طاووس هستند 

که در حال پاسداری هستند.
درخت دیگری که به صورت کاماًل مشهود از گذشته تاکنون 
در دست بافته ها و دیگر هنرها به چشم می خورد درخت 
سرو است که این درخت هم به گونه ای مقدس است. 
»سر آغاز باور تقدس به سرو به تمدن های ایالم و آشور و 

باالخره هخامنشی بر می گردد، در این مقطع تاریخی سرو 
نماد خوشی و خرمی و نیز مردانگی است و یگانه درخت 
مقدس است. به حکم همین منزلت مذهبی است که در 
سنگ نگاره های تخت جمشید سرو یگانه درخت است 
و تراش آن در نهایت دقت و ظرافت و با ریزه کاری های 
کم نظیر انجام گرفته است« )پرهام،207/1364،1(. به جز 
درخت دیگر گیاه به کار رفته در نقوش دست بافته ها انواع 
استفاده  بودن  بهار  تفکرات همیشه  با  که  گل ها هستند 
می شده است. )جدول 3، شکل 62-67( شاید بیراه نباشد 
اگر بگوییم که در گذشته نقش گل در دست بافته هایی که 
در فصل بهار و تابستان تولید می شد به کار می رفته، اما 
نقش درخت همیشه در دست بافته ها به چشم می خورد و 

خاص منطقه یا موقعیت زمانی خاصی نیست. 
گیاه دیگری که در دست بافته های این منطقه به کار می رود 
این نقش  »بوته« خوانده می شود.  نقش مایه ای است که 
و  می رود  به کار  دست بافته  در  خالی  جاهای  در  بیشتر 
به نوعی مکمل نقوش دیگر است. نقش بوته به صورت 
تکی یا با نقوش دیگر همراه است و در طراحی آن بافنده 
و طراح نقش، آزادی عمل زیادی دارند. در دست بافته های 
محلی خراسان شمالی تقریباً نقشه از پیش تعیین شده ای 
وجود ندارد و بافنده از حس زیبایی شناسی خود برای 
اجرای نقوش استفاده می کند و شناخت بافنده از نقش بر 
اساس اطالعات و مشاهداتی است که سینه به سینه به او 

منتقل شده است. )جدول 1، شکل 8(
نمونه ای دیگر هم از نقش بوته را بافندگان این منطقه 
به کار می برند که تقریباً ارتباطی با ظاهر اصلی بوته ندارد 
و به نوعی می توان آن را جزو نقوش کاماًل هندسی بدون 
مفهوم خاص در نظر گرفت. )شکل 2( آنچه جالب توجه 
است این است که نقش مایه هایی که نشان از طرح های 
میوه مانند داشته باشد به هیچ عنوان در دست بافته های 
این منطقه به چشم نمی خورند و دلیل آن شاید کم بودن 

اهمیت این نقش برای مردم است.
2 . 2 .  نقوش حیوانی

بیشترین نقوشی که در دست بافته های محلی روستاهای 
خراسان شمالی به چشم می خورد نقش مایه های زیبایی 
از حیوانات است. این نقوش که به صورت ساده طراحی 
شده اند، حکایت از نقش مهم آن ها در گذران زندگی و 
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معیشت و پوشاک این مردم دارد که اساساً دامداری از 
مشاغل اصلی آنها است. چهار پایان در این زمینه بیشترین 
نقوش              از  تعدادی  در  هم  پرندگان  و  داشته  را  سهم 
دیده می شوند. استفاده بیشتر از نقش چارپایان شاید به 
خاطر نقش مهم چهارپایان در گذراندن زندگی مردم دامدار 
این منطقه از کشورمان باشد. اما در میان نقوش حیوانات 
چهارپای حالل گوشت که در این منطقه از کشورمان و در 
دست بافته های محلی به چشم می خورد نقش شتر که به 
بیان محلی »َدَو« گفته می شود بیشتر نظر را به خود جلب 
می کند و این به علت اهمیت این حیوان است. »شتر نمونه 
اعتدال و میانه روی و نمونه فروتنی است، زیرا بر طبق 
رساالت مربوط به حیوانات، شتر بر زمین زانو می زند تا 

بار را بر او حمل کنند« )هال،1380، 61(.
را  اول کاروان  افسار شتر  این گونه روایت می شود که 
به دست قوی ترین دختر قبیله می دهند و به همین دلیل 
نقش شتر در بیشتر دست بافته ها به چشم می خورد. جالب 
اینجاست که نقش شتر در این منطقه به دلیل یک کوهانه 
بودن شترهای بومی این منطقه یک کوهانه است و جدیداً 
نقش شتر دو کوهانه در نقوش به چشم می خورد و این 
به خاطر تأثیر رسانه ها بر تفکرات مردم است. همیشه بر 
کوهان اولین شتر کاروان، نمونه ای از جهاز قرار دارد که 
نوعی نماد از جهاز زندگی دختر است، زیرا بر اساس 
فرهنگ این جامعه که زن باید همگام با مرد در کار های 
روزمره شرکت داشته باشد، دختری که قویترین دختر ایل 
است، بهترین دختر برای همسری یک مرد است؛ البته این 
فرهنگ تقریباً به صورت کامل از میان رفته است. )شکل 3( 
جایگاه  محلی  دست بافته های  در  آن  نقش  که  حیوانی 
که  است  بِزِن(  محلی  )بیان  بز  و  دارد گوسفند  خاصی 

در گذشته نمادی از باروری بوده و تنها فرق آن با دیگر 
چهارپایان شاخ دار طرز نمایش شاخ آن است. بز شاخ هایی 

به صورت افقی دارد. )جدول 1، شکل 6(
فراوان  کاربرد  آن  نقش  بز  مانند  به  که  دیگر  حیوانی 
دارد ِجیران یا مارال )به بیان محلی مِرار( است که نقش 
حیوانات چهار پایی مثل آهو و گوزن با شاخ های مایل 
است. البته جالب است که استفاده از لغات ترکی در بین 
کرمانج زبان ها هم رواج دارد و این بیان احترام به پیشینه 
نقش هایی است که از دیگر فرهنگ ها گرته برداری شده 

است. )جدول 3، شکل 68 و 69(
نقوش  در  که  دیگری  گوشت  حالل  چهار پای  نقش 
دست بافته ها کاربرد دارد، نقش بز کوهی )به بیان محلی 
ِشگار( است. این نقش با دو شاخ افقی و مستقیم خود را 
از نقش مارال و جیران که شاخ های انشعابی دارند مجزا 
می کند؛ اما دیگر حیوان چهار پایی که در دست بافته ها به 
چشم می خورد روباه )به بیان محلی رِی وِی( است که 
»در غرب عیسوی تجسم شیطان است به خصوص در 
تندیس های قرون وسطی« )هال، 1380، 51(. این نقش 
در منطقه شمال خراسان هم نمادی از ویرانگری و خطر 
است و این نماد که به نوعی خطر حمله به گله گوسفندان 
را نشان می دهد اکثراً با نقش گوسفند و بز به کار می رود و 

ارتباط بین این دو نقش را بیان می دارد. 
در کنار نقش روباه نقش مایه سگ بیان محلی )کوچی( هم به 
چشم می خورد که نمادی از »نگهبان مراقب، نماد وفاداری 
و همراهی« )هال، 1380، 52( و محافظت از حیوانات اهلی 
است جالب این است که در فرهنگ نگاره ای نمادها »سگ 
تأثیرات بد روباه و گورکن یا گربه را دور می کند« )هال، 

1380، 53(. )جدول 3، شکل 56 و 57 و 58(

شکل3:  نقش شتر به بیان محلی »َدَو« ) ماخذ: نگارندگان(شکل2:  نوع خاصی از بوته)ماخذ: نگارندگان(
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از انواع پرنده که البته باید در همین جا ذکر شود از این 
قرار است: کالغ )با بیان محلی قِشتِک(، عقاب، طاووس، 
گنجشک )با بیان محلی جو جک(، پروانه )با بیان محلی 
من یک(، مرغ )با بیان محلی مری شک(. البته شکل پروانه 

را هم در بین نقوش پرندگان در نظر گرفته ایم.
کالغ بر اساس آنچه که در فرهنگ نمادها بیان شده نمودی 
از مرگ و بد شگونی است. نقش کالغ در سفره های کردی 
کرمانج ها به خاطر احترامی که برای این پرنده قایل هستند 
استفاده می شود و شاید مناسب نباشد تا این نقش را با این 
بیان در دست بافته ها مشترک بدانیم. )جدول 2، شکل 55(

عقاب نماد نیرو و صعود و پیشرفت است و در بین مردم 
خراسان شمالی از احترام خاصی برخوردار است، حتی 
در بعضی از خانه ها مردم به پرورش عقاب می پردازند 
و نمونه هایی از عقاب های بومی این منطقه از لحاظ نژاد 
بسیار با ارزش هستند. طاووس »مظهر زیبایی و شکوه 
می باشد و نماد خورشید« )هال،1380، 60( است. )جدول 

2، شکل 45 و 46 و 47( 
نقش طاووسی که در دست بافته های این منطقه به چشم 
می خورد زیاد دارای ریزه کاری نیست و از طرح ساده و 
خالصه شده ای بهره گرفته و همیشه با تاجی که بر سر 
دارد قابل شناسایی است. همین شکل خاص تاج و پا 
تفاوت بارزی است بین طاووس و دیگر پرندگانی که در 

دست بافته ها نقش بسته اند.
گنجشک )به بیان محلی جو جک( با طرح ساده و خالصه 
شده خود زیبایی خاصی دارد. با اینکه نقش گنجشک 
کاماًل  اختالف  اما  دارد  بسیاری  نزدیکی  کالغ  نقش  با 
جالبی هم در آن به کار رفته است و آن تفاوت در سر 
این پرندگان است. به این صورت که سر کالغ همیشه 
به صورتی برگشته به نظر می رسد که در حال نگاه کردن 
به پشت سر خودش است، در حالی که نقش گنجشک 
هیچ گاه سر برگردان نداشته و سرش رو به جلو است. 

)جدول 1، شکل 18(
پروانه که به کرمانجی )من یک( خوانده می شود در این 
منطقه نمادی از زیبایی و پاکی است و به دلیل حس لطیفی 
که در پرواز خود دارد نمادی از زندگی زیبا و عاشقانه 
زیبایی شناسانه  نگرش  هم  نقش  این  طراحی  در  است. 
خاصی به چشم می خورد و به همین دلیل دختران بافنده 

از این نقش زیاد استفاده می کنند. )جدول 3، شکل 73 
و 74 و 75( البته چند نمونه طراحی پروانه با اختالف 
کاماًل مشخص به چشم می خورد و این نشان از ترکیب 
فرهنگ های مختلف دارد؛ گاهی این نقوش بسیار ساده و 
انتزاعی و در جایی هم با ریزه کاری های بیشتر و جزئیات 

کامل تر به کار برده می شوند.
مرغ )به بیان محلی مِریُِشک( دیگر حیوانی است که در 
دست بافته های این منطقه کاربرد کاماًل خاصی دارد؛ زیرا 
این طرح کاماًل انتزاعی است و تقریباً هیچ ارتباطی با طرح 
واقعی مرغ ندارد. این نقش به صورت تکرار شونده در 
کنار هم برای طرح های حاشیه استفاده می شود. )جدول 

3، شکل 72(
انتزاعی  بََقک( هم نقشی کاماًل  بیان محلی  )به  قورباغه 
است که دارای زیبایی خاصی است. به نظر اکثر بافندگان 
نام آن ارتباط چندانی با نقش آن ندارد و شاید فقط برای 

شناخته شدن استفاده می شود. )جدول 1، شکل 7(
گال هم حشره دیگری است که در بخش حیوانات به 
آن اشاره می کنیم و برخی بر این عقیده اند که این نقش 
عنکبوت است، اما بیشتر نظرات و ظاهر طرح هم بر گال 
اشاره دارد. )جدول 2، شکل 59( این نقش بی شباهت به 
اسم آن نیست و شاید به دلیل شباهت آن با این حشره از 
آن استفاده می کنند. »به دلیل وجود خطر گال در چادر های 
کوچ نشینان و برای احترام به این حیوان به خاطر دور 
شدن از خطر گزیده شدن بوسیله آن، از این نقش استفاده 

می کنند« )حیدریان، 1389(.
2 . 3 .  نقوش انسانی

این نقوش بیشتر به صورت نسبتاً انتزاعی در دل نقوش و 
بیشتر در مرکز دست بافته به کار می روند و در دست بافته 
اغلب به صورت تکی و در اندک مواردی هم به صورت 
قرینه صورت به صورت به چشم می خورند. این نقوش 
نمایش  به  ساربانی  به صورت  موارد  بیشتر  در  انسانی 
کشیده شده که افسار شتر اول کاروان را به دست گرفته 
است و در تمام نمونه های قابل دسترس فعلی این نقوش 
جنس مؤنث دارند. دلیل مؤنث بودن این نقوش انسانی 
و دختران  زنان  است و چون  بافنده  بودن  یا دختر  زن 
چادر نشین و ایلیاتی خراسان شمالی در کنار مردان خود 
در بیشتر فعالیت های روزمره همکاری می کنند، به عنوان 
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ساربان شتر کاروان به چشم می خورند. به تازگی نقوشی 
انسانی در بافته ها کار می شود که هیچ اصالتی ندارد و از 
لحاظ طراحی کاماًل از نقوش انسانی اصیل متمایز است. 
به نقل از بافندگان محلی، زنی افسار شتر اول کاروان را در 
دست می گیرد که قوی ترین زن ایل باشد بر همین اساس 
دختران ایل هر کدام بر آن هستند که قوی ترین زن ایل 
شناخته شوند تا افسار شتر اول را بگیرند و برای رسیدن 
به این هدف نقش خود را در بافته هایشان به عنوان هدایت 
کننده کاروان در نظر می گیرند تا شاید به این مهم دست 
یابند. آنچه در طراحی نقش انسانی جالب توجه است 
چگونگی نشان دادن جنس مؤنث است که طراح نقش 
به صورت کاماًل راحت با نشان دادن دامن بر تن فرد او را 
مؤنث نشان می داده است. این حالت مانند اشکال پیکت 
و گرام های جدید است که نقش زن را این گونه نمایش 

می دهند. )جدول 2، شکل 60(

تأثیر نقوش رایج در دست بافته های اقوام همسایه 
خراسان  محلی  ساکنان  دست بافته های  نقوش  بر 

شمالی
و  فرهنگ ها  با  مختلف  اقوام  هم جواری  به  توجه  با 
این  شمالی،  خراسان  منطقه  در  متفاوت  گویش های 
این  می گذارند.  یکدیگر  بر  متقابلی  تأثیرات  فرهنگ ها 
تأثیرات در نقوش دست بافته ها هم به چشم می خورد. 
در بین نقوشی که در بین بافندگان این منطقه رواج دارد 
برخی از آنها اصالتاً به فرهنگ ها و مناطق دیگر تعلق دارند 
که بر اثر انتقال در دست بافته های خراسان شمالی هم وارد 
شده و رواج پیدا کرده است. البته خوشبختانه اگر نقشی 
از فرهنگی دیگر وارد نقوش دست بافته های این منطقه 
شده، به لحاظ احترام به اصالت نقش، نام آن تغییر نکرده 
است و به همان نام پیشین خوانده می شود، همین امر 
باعث شناخت راحت این نقوش از نقوش خاص منطقه 
می گردد. البته گاه تغییرات کوچکی هم در نقوش اعمال 
شده است که این تغییرات به مرور زمان بوده و چیزی از 
ارزش های نقش اصلی کم نکرده است. در این پژوهش 
برخی از این نقوش را که از دیگر فرهنگ ها وارد این 

منطقه شده مرور می کنیم.
- نقش ترمانیک: این نقش ترکمنی اصیل است و در 

بین  دارد. اسم آن در  قالی های ترکمنی جایگاه خاصی 
ترکمن زبان ها هم همین ترمان یک است. البته گروهی 
از این ترکمن ها به منطقه راز و جرگالن بجنورد کوچ 
کرده اند و همین نزدیکی باعث نفوذ این نقوش در دیگر 
ایالت منطقه شده است. این نقش بدون هیچ گونه تغییری 
کاماًل مشابه نقش اصلی در دست بافته های مردم محلی 
خراسان شمالی دیده می شود؛ اما نمونه ای دیگر از همین 
نقش با همین نام هم در بین بافندگان کاربرد دارد که با 
اندکی اضافه کردن جزئیات شاید از نقش اصلی زیباتر هم 
شده باشد و می شود گفت که این نقش خاص کرمانج های 
خراسان شمالی است با اینکه در بین اقوام ترک ساکن این 

منطقه هم رایج است.

- نقش سماور یا سرمه دان: با اینکه در تمام نقاط ایران 
کاربرد دارد نقشی اصالتاً آذری است و زیباترین سماورها 
در گلیم های آذری به چشم می خورد. در گذشته این نقش 
در بین ترک های مقیم خراسان شمالی رواج داشته است 
اما در حال حاضر تمام طوایف از آن برای زیبایی بخشیدن 
به دست بافته های خود استفاده می کنند. این نقش تقریبًا 
در تمام ایران به همین دو نام خوانده می شود. )جدول 2، 

شکل 38 و 39 و 40(
در  که  است  ترکمنی  کاماًل  نقش  چین:  غار  چین   -
دست بافته های این منطقه به عنوان )دار( یا همان درخت 
رایج است اما در بیان به نام اصیل خود خوانده می شود. 

)جدول 1، شکل 27(
- چشم زخم: نقش دیگری است که اصالتش به ترکمن ها 
بر می گردد و به روایتی خرافی از آن برای دور کردن چشم 
بد استفاده می کنند. طرح آن نمونه ای نادر از نقش های 
پراکنده و مجزا است که همین ویژگی این نقش را در بین 
دیگر نقوشی که در دست بافته های محلی به کار می رود، 

منحصر به فرد می کند. )جدول 1، شکل 25(

شکل4:  نقش ترمانیک ) ماخذ: نگارندگان(
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جدول شماره 1: نقوش به کار رفته در دستبافته های خراسان شمالی به همراه نقش آنالیز شده آن ها )ماخذ: نگارندگان(
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جدول شماره 2: نقوش به کار رفته در دستبافته های خراسان شمالی به همراه نقش آنالیز شده آن ها )ماخذ: نگارندگان(
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جدول شماره 3: نقوش به کار رفته در دستبافته های خراسان شمالی به همراه نقش آنالیز شده آن ها )ماخذ: نگارندگان(
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تأثیر روش زندگی بر مفهوم نقوش به کار رفته در 
دست بافته های محلی ساکنان این منطقه 

با اندکی تأمل در نقوش و مفاهیم آنها متوجه ارتباط بین 
این مفاهیم با زندگی روزمره این مردم می شویم. بر اساس 
فرهنگی که در این ایالت و در دیگر ایالت کوچ نشین 
اعتقادات و  به  این مردم برای احترام  ایران رایج است، 
فرهنگ خود از نقوشی با مفاهیمی که در زندگی روزمره 
آنها جریان دارند و با فرهنگ آنها هماهنگ و همگام است 
استفاده می کنند. این امر باعث ریشه دار شدن این نقوش 
به صورت  فرهنگ  این  انتقال  و  منطقه  ساکنان  بین  در 
سینه به سینه به جوانان ایل و طایفه می گردد. همچنین 
باعث حفظ اصالت فرهنگ توسط نقوش می گردد و این 
راحت ترین راه برای حفاظت از خرده فرهنگ هایی است 
که برای مقاومت در برابر فرهنگ رایج در جامعه باید 
از اندیشه ای کارآمد استفاده کنند. متأسفانه فرهنگی که 
در جامعه ما رواج یافت، آن گونه است که گویی خرده 
فرهنگ ها باید خود را برای همراهی با جامعه تغییر دهند 
و یک فرهنگ هماهنگ را انتخاب کنند، آن هم فرهنگی 
که در جامعه به عنوان هنجار انتخاب شده است و این 
فرهنگ ها می شود.  نابودی خرده  گرفتن  باعث سرعت 
خرده فرهنگ هایی که دارای فرهنگی چند صد ساله و 

شاید چند هزار ساله هستند.

رنگ در دست بافته های سنتی ساکنان محلی منطقه
رنگ در دست بافته های محلی موضوع گسترده ای است و 
به دلیل اینکه برخی از دست بافته هایی که در این پژوهش 
به کهنگی گذارده و  قرار گرفته است رو  مورد مطالعه 
آنها  اولیه  رنگ  دقیق  تشخیص  بودند،  داده  رنگ  تغییر 
بسیار دشوار می نمود. رنگ هایی که در خراسان شمالی 
است  رنگ هایی  بیشتر  می روند  به کار  دست بافته ها  در 
با استفاده  بافندگی،  که مانند بیشتر مناطق دارای سبک 
در  که  رنگ هایی  البته  می شود.  تهیه  سنتی  رنگرزی  از 
فصل های مختلف کار می شود هم با هم متفاوت هستند 
و این به دلیل وجود گیاهان بومی مخصوص همان فصل 
استفاده  پشم  یا  خامه  رنگرزی  برای  آنها  از  که  است؛ 
می شود و به دلیل همین ویژگی می توان مشخص کرد 
کدام دست بافته در چه فصلی از سال بافته شده است. ولی 

متأسفانه به تازگی بافندگان عشایر هم به دلیل دشواری 
رنگرزی سنتی به رنگ های شیمیایی رو آورده اند و این 
امر باعث تغییر در رنگ دست بافته ها شده است. رنگ های 
متنوع بافته های کرمانجی از وقار و تنوع و هماهنگی رنگ 
طبیعت مایه گرفته است. اگرچه بافنده کرمانج برای تخلیه 
هیجانات درونی به شکلی ناخودآگاه رنگ های متضاد را 
در کنار هم قرار داده، اما این امر به یکپارچگی فضای 
دست بافته لطمه نزده بلکه نظامی هماهنگ و سازگار ایجاد 
کرده است. در این دست بافته ها اگرچه فرم ها تقریباً قرینه 
هستند اما پراکندگی رنگ از این اصل پیروی نکرده و با 
آزادی بیشتری کار شده است. گاه بافنده با سلیقه خود 
رنگی غیرعادی در فرش می گنجاند و تضاد جالبی ایجاد 
می کند و گاه برعکس تأثیر نامطلوبی بر بیننده می گذارد. 
بافنده های عشایر، از درخشندگی طبیعت اطرافشان بهره 
گرفته و رنگ هایی استفاده می کنند که تفاوت فاحشی با 

رنگ های مورد پسند مشتریان غربی دارد. 
رنگ های به کار رفته در نقوش هم از هماهنگی بصری 
در  گیاهی  و  نقوش حیوانی  و  است  برخوردار  خاصی 
این دست بافته ها دارای رنگ های الکی و خاکی و سبز 
هستند. در زمینه هم که اکثراً طرح زمین است رنگ خاکی 
به کار می رود. در کل شاید رنگ های استفاده شده در این 

دست بافته ها را بتوان در چند رنگ اصلی خالصه کرد.
1. رنگ قرمز و انواع آن:

به دلیل کم  از روناس گرفته می شود و  بیشتر  این رنگ 
بودن این گیاه در این منطقه از کشور با ارزش است. این 
رنگ بیشتر در زمینه قالی ها و پشتی ها کاربرد دارد و در 
نقوش به کار رفته در گلیم و نمد و دیگر دست بافته ها هم 
به چشم می خورد، اما در قالی کمتر استفاده می شود. در 
دست بافته های دیگر رنگ الکی با همراهی سفید، مشکی، 
آبی و گاهی با همراهی رنگ زرد در نقش مایه ها به کار 

می رود.
2. رنگ سفید:

و  کار  زمینه  در  همیشه  که  است  رنگ هایی  جمله  از 
همچنین زمینه نقوش به چشم می خورد و از خصلت 
پاک بودن آن برای قسمت های زمینه در سفره های کردی 
استفاده می شود. این رنگ برای زمینه دیگر دست بافته ها 
به ندرت استفاده می شود و دلیل این مسئله این است که 
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با کمی استفاده از دست بافته زود تغییر رنگ می دهد و با 
رنگ های هم جوارش نا هماهنگی به وجود می آورد. رنگ 
تعداد  که  قسمت هایی  در  و  حاشیه ها  نقوش  در  سفید 

نقوش بیشتر است استفاده می شود.
3. رنگ مشکی: 

رنگ مشکی کاربرد کمتری دارد و بیشتر با همراهی رنگ 
قرمز و یا سفید و گاهی با رنگ زرد اُکر همراه می شود. 
از رنگ مشکی به هیچ عنوان برای رنگ زمینه استفاده 
نمی شود زیرا باعث کوچک نشان دادن منزل می شود؛ ولی 
در جاجیم برای رنگ راه راه ها گاهی از رنگ مشکی در 

کنار سفید و قرمز استفاده می شود.
4. رنگ زرد:

بعد از سفید بیشترین رنگی که در زمینه سفره های کردی 
به چشم می خورد رنگ زرد و زرد اکر می باشد که از گیاه 
اِسپَرک به وجود می آید. این رنگ در دست بافته هایی که با 
رنگ های طبیعی و سنتی کار شده است هم نشینی خوبی 
با دیگر رنگ ها دارد اما در همراهی با رنگ های شیمیایی 
چندان چشم نواز نیست. رنگ زرد در دیگر نقاط ایران 

بسیار کمتر در دست بافته ها استفاده می شود.
5. رنگ آبی و انواع آن:

این رنگ به دلیل جلوه دادن به رنگ قرمز بیشتر همراه با 
آن می آید و به این دلیل که رنگ پوشاننده ای است برای 
رنگ کردن پشم های زخمی شده و ناجور از آن استفاده 

می کنند.
رنگ های سبز، نارنجی، صورتی و قهوه ای هم در نقوش 
به چشم می خورد، ولی بسیار کمتر از رنگ هایی که قباًل 
در مورد آنها گفته شد. این رنگ ها بیشتر در حاشیه ها و به 

مقدار خیلی کم در نقوش متن خودنمایی می کنند.

تحلیل تعدادی از نقوش بر اساس خطوط رهنمون گر
از تمامی نقوشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار 
نرم افزار  در  دست بافته ها،  عکاسی  از  پس  گرفته اند 
از  پس  و  شده  گرفته  دیتیل   Adobe Photoshop
نرم  به وسیله  را  آن ها  از دست بافته  نقش مایه  جداسازی 
و  نموده  ساده  و  آنالیز   Illustrator Adobe افزار 

خطوط رهنمون گر را بر آن ها رسم نمودیم. 
برای سنجش و ایجاد تعادل و زیبایی در یک اثر هنری 

چه آن اثر نقاشی باشد یا معماری و یا حتی موسیقی و ... 
راه های فراوانی وجود دارد که گاهی آن روش مخصوص 
هنری به خصوص است و گاهی هم در بین انواع هنرها 
مشترک بوده و می تواند اثر را با ارزش تر جلوه دهد. در 
تناسبات  دهنده  نشان  رهنمون گر  خطوط  آثار  این گونه 

صحیح بین اجزای تشکیل دهنده آن اثر است.
خطوط رهنمون گر خطوطی هستند که در یک ترکیب 
هنری، راهنمای حرکت و نحوه پراکندگی یا تمرکز عناصر 
آن ها  مجموع  و  هستند  اثر  کننده  ترکیب  و  آفرینش گر 
»هندسه زیر بنای اثر« را تشکیل می دهد. استفاده درست 
از این خطوط به هنرمند کمک می کند تا بتواند خواست 
و اندیشه خود را آن طور که باید به بیننده انتقال دهد و 
اثر را طوری بپروراند که تماشاگر را مجذوب خود نموده 
سبب غور و تفحص او شود ... )آیت اللهی، 1388، 205(.
یکی از مواردی که قادر است ما را با زیر ساختار یک اثر 
هنری و معانی نهفته در آن آشنا سازد توجه به بهره گیری 
که ضمن  است  دهنده ای  انتظام  خطوط  و  تناسبات  از 
حفظ هماهنگی در کلیت اثر، ارتباط میان اجزای گوناگون 
در  هماهنگی  دیگر  سوی  از  می سازد.  مشخص  را  اثر 
از خطوط  بهره گیری  متضمن  نقوش،  از  مجموعه  یک 

انتظام دهنده به عنوان رابطی میان کل و اجزا است. 
این خطوط ریتم را به وجود می آورند و شکل قابل لمسی 
از ریاضیات را به دست می دهند که تضمینی مجدد برای 
درک نظم است. البته این خطوط تنها یکی از راهکارهای 
شمار  به  الزامی  دستورالعملی  و  است  نظم  به  دستیابی 

نمی رود )تختی، 1388، 133(.
در این پژوهش نیز سعی شده با بررسی و تحلیل تعدادی 
از نقوش به کار رفته در دست بافته های منطقه به این نتیجه 
برسیم که آیا این نقوش هم از اندازه هایی با نسبت های 
متعادل برخوردار هستند یا خیر. به این منظور خطوطی 
این  بدانیم  تا  کردیم  طراحی  نقوش  بر  را  رهنمون گر 
خطوط کدام فضا را محیط و یا محاط می کند و از چه 
نقطه ای شروع و به کدامین نقطه خاتمه می یابند. با این 
کار می توانیم پی ببریم که این نقوش بر اساس سنجش 
خاصی به کار گرفته شده اند یا خیر و اگر جواب مثبت 
باشد می توانیم تعادلی در نقوش بیابیم که این امر باعث    

با ارزش شدن نقوش خواهد شد.)جدول شماره4(
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تحلیل نقش پروانه از نقوش حیوانی

تحلیل نقش پروانه از نقوش حیوانی

تحلیل نقش درخت از نقوش گیاهیتحلیل نقش درخت از نقوش گیاهی

تحلیل نقش عقاب از نقوش حیوانی

تحلیل نقش قایخ از نقوش هندسی

تحلیل نقش پژ از نقوش انتزاعیتحلیل نقش دسته علم از نقوش ابزاری

تحلیل نقش گوسفند از نقوش حیوانیتحلیل نقش پژ از نقوش انتزاعی

تحلیل نقش کالغ  از نقوش حیوانی

تحلیل نقش زیگزاگ از نقوش تکرار شونده

جدول شماره 4: تحلیل نقوش به کار رفته در دستبافته های خراسان شمالی به همراه نام نقش )ماخذ: نگارندگان(
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قابلیت تطبیق نقوش دست بافته های بومی بر اساس 
اصول طراحی نشانه

نشانه عنصری اساسی در ارتباطات است و نشانه های زبانی 
)حرف ها، واژه ها و ...(، غیر زبانی )تصاویر، اشیاء و ...( و 
هر چیز دیگری را که بتوان از آن معنایی استنباط کرد، در 
بر می گیرد. یک نشانه یک عکس نیست. تصاویر گرافیکی 
چیزی بیش از تصویر سازی های توصیفی از اشیایی هستند 
که می بینیم یا تجسم می کنیم، آنها مجموعه هایی تصویری 
هستند که محتوای آن مفهومی ویژه و موقعیت آن هویتی 

جدید به آن می بخشد )هولیس، 1381، 15(.
طراحی گرافیک را نمی توان به راحتی زیر شاخه ای از انواع 
هنر قرار داد و یا حتی نمی توان ترکیبی از چند هنر معرفی 
به عنوان علمی  را  گرافیک  علم  ناگزیریم  واقع  در  کرد. 
مستقل که بر دارندۀ مجموعه ای از علوم و هنرها است 
معرفی کنیم. گرافیک را بیشتر می توان یک زبان مشترک 
برای درک برخی معانی و انتقال مفاهیم دانست. معانی ای 
که از تصاویر و عالئم الفبایی بر می آید ارتباط چندانی با 
طراح یا انتخاب کنندۀ آن ندارد و گویای تفکرات طراح 
نیست، هرچند که شکل اثر را سلیقه زیباشناختی طراح 
تعیین و تعریف می کند، ولی زبان پیام باید به گونه ای 
باشد که مخاطب مورد نظر بتواند آن را درک کند. این 
نخستین عاملی است که باعث می شود طراحی گرافیک با 
هنر تفاوت چشم گیری داشته باشد )علی رغم شمار زیادی 
از پیشگامان طراحی گرافیک که خود نیز هنرمند بودند(. 
عامل دوم این است که طراح برخالف هنرمند در صدد 
تولید مکانیکی طرح است. او پس از پذیرفتن سفارش، 
کار طراحی را به صورت اتود بر روی کاغذ یا در کامپیوتر 

آغاز می کند )هولیس، 1381،  17(.
نشانه ها معموالً از دو بخش شکل )نقش( و نوشته )عنوان 
زیبا شناسی  اصول  رعایت  می شوند.  تشکیل  سازمان( 
توجه  بسیار مهمی در جلب  نشانه ها جایگاه  در شکل 
مخاطبین دارد و به زودی نوشته در کنار نقش، عملکرد 
خود را از دست می دهد و خود بخشی از نقش می شود. 
در این راستا هنرمندان در طراحی نشانه های خود، از این 
نکته )زیبایی و جذابیت( غافل نبوده اند. به همین علت 
عده ای از طراحان معاصر کوشیده اند نشانه های خود را 
از  ایران که  از نقش های میراث کهن  اقتباس  الهام و  با 

ویژگی هایی چون زیبایی، تجرید، ایجاز، دخل و تصرف 
در اشکال طبیعی )دفرماسیون(، نماد گرایی و ... برخوردار 

بوده، طراحی کنند )خزایی، 1384، 19(.
که  است  نقوشی  از  سرشار  ایران  تصویری  هنرهای 
تمام  شده اند.  طراحی  هنرمندی  و  استادی  نهایت  در 
نقوش قالی ها و کف پوش ها و غیره نمونه های بی نظیر 
هنرمندانه ای از خالصگی و ساده شدن شکل های طبیعی 
هستند که می توانند سرمشق های ارزشمندی برای مطالعه 
و فراگیری باشند. با ترسیم فنی این نقوش و نوشته ها 
در می یابیم که آن ها کاماًل با اصول امروز گرافیک منطبق 
هستند؛ زیرا که اصول فنی امروزی بر اساس تجربیات 
استادان گذشته ترتیب یافته است. به همین دلیل با نگاهی 
به بسیاری از نشانه ها می توان مشاهده نمود هنرمند با الهام 
از یک نقش سنتی و گاهی فقط با اجرای صحیح گرافیکی 
گردیده  امروزی  زیبای  نشانۀ  به طراحی یک  موفق  آن 
است. همان طور که اشاره شد بیشتر این نقوش تزئینی 
از اصول زیبایی شناسی که در هنر معاصر مطرح است 

برخوردار هستند. 

نمونه نشانه های طراحی شده با استفاده از نقوش 
دست بافته های خراسان شمالی

با توجه به تجزیه و تحلیل نقوش می توان گفت نقوش 
موضوعات  برحسب  فوق  پژوهش  شده  بندی  طبقه 
امکانات تصویری  از  در گرافیک  کاربرد  مورد  متفاوت 
و مفهومی غنی برخوردارند. قابل توجه است که نقوش 
مورد اشاره قابلیت استفاده در حوزه نشانه های متفاوت 
فرهنگی، هنری و تجاری را دارا هستند. )جدول شماره5(

نتیجه گیری
به  ایران  دلیل کم توجهی مردم  به  در سال های گذشته 
هنر گرافیگ، به خصوص طراحی نشانه، این هنر همانند 
دیگر هنرها پیشرفت قابل توجهی نداشته و شاخصۀ هنر 
ایرانی در آن مشاهده نمی شود. هر چند تعداد انگشت 
شماری از هنرمندان گرافیک تالش های ارزنده ای در این 
خصوص انجام داده اند ولی آن هم به دلیل همراه نبودن 
جامعه آن گونه که باید به بار ننشست. دست بافته ها مظهر 
تبلور عینی هنر هر کشوری هستند و از جهات گوناگون 
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جدول شماره 5: طراحی نشانه با استفاده از نقوش به کار رفته در دستبافته های خراسان شمالی )ماخذ: نگارندگان(

نشانه شماره 1

نشانه شماره 6نشانه شماره 5نشانه شماره 4

نشانه شماره 3نشانه شماره 2
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برخوردارند. دست بافته های  واالیی  ارزش  و  اهمیت  از 
سنتی ساکنان خراسان شمالی هم از این مجموعه مستثنی 
نیست. رمز گرایی در طرح ها و نقوش و قدرت بالمنازع 
رنگ  همراه  به  نقش  نمودن  ساده  و  کردن  در خالصه 
از  را  همه  بافنده  که  و جوش  پر جنب  و  زنده  آمیزی 
طبیعت بکر الهام می گیرد در دست بافته ها و نقوش این 
منطقه گستره بزرگی دارد. نقش مایه ها و نقوش به کار رفته 
در دست بافته ها حامل داستان ها و رمز و راز هایی هستند 
که می توانند تحت تأثیر شرایط متفاوت ایجاد گردند و 

تغییر کنند.
این  به  دست بافته ها  این  از  کدام  هر  موردی  مطالعه  با 
نتیجه خواهیم رسید که هر نقش مایه ای که در دل این 
دست بافته ها با همراهی دیگر نقوش در جهت تکمیل و 
تمامیت بخشیدن به یک دست بافته هستند، دارای نظم 
و هماهنگی خاص با خود، دیگر نقوش و کل مجموعه 
و  سنتی  دست بافته های  گذشته  در  این که  با  هستند. 
چشم  به  خانه ای  هر  در  دستی  صنایع  کلی  به صورت 
می خورد، اما جنبه کاربردی آن بیشتر مد نظر بافندگان 
آن بوده است و به آن ها به عنوان یک وسیله تزئینی نگاه 

نمی شده است. 
اما آیا این هنر که از گذشتگان و سینه به سینه به نسل ما 
رسیده است با قرن جدید و تغییرات فراوان آن و هنرهای 
می نمایانند  را  خود  دنیا  کنار  و  گوشه  در  که  جدیدی 
هماهنگی پیدا خواهد کرد و یا اگر وسعت موضوع را 
گرافیک  همان  یا  تصویری  ارتباط  هنر  با  کنیم  تنگ تر 

هماهنگی و همخوانی ای پیدا خواهد نمود یا خیر؟
تحقیق  این  در  که  نقوشی  به  گذرا  و  سریع  نگاهی  با 
ارتباط  نتیجه بگیریم که  این گونه  بررسی شد می توانیم 
بسیار نزدیکی بین این نقوش با نقوشی که در حال حاضر 
در جای جای دنیا به عنوان نشانه و نماد از آنها یاد می کنند 
وجود دارد. از آن جمله نشانه هایی که برای شرکت های 
شاید  می شوند.  متفاوت طراحی  کاربرد های  با  مختلف 
بدون هیچ گونه مبالغه ای بتوانیم تمامی نقوشی را که در 
این پژوهش بررسی گردیده به نوعی نشانه )لوگو( به شمار 
آوریم و آن را برای شرکتی خاص به عنوان معرفی کننده 

آن شرکت در نظر بگیریم.
با  می توان  که  است  نکته  این  است  توجه  آنچه جالب 

گزینش ساده نقوش و کمی ایده پردازی، هر کدام از این 
نقوش را از دل دست بافته ها خارج کرده و با تجزیه آنها 
و ساده تر کردن برخی از نقوش به یک اثر گرافیکی و 
کاماًل زیبا رسید که حاوی پیام خاصی نیز باشد. این خود 
است.  گرافیک  همان  یا  تصویری  ارتباط  اصلی  هدف 
طراح گرافیک می تواند از دل دست بافته ها نقوشی سنتی 
را انتخاب و برای رساندن پیامی خاص، در دنیای مدرن 

امروزی استفاده کند.
تشکر و قدردانی

بدین وسیله از دوست عزیز، آقای حسین غفاری جوشقان 
که زحمت انجام مصاحبه با استادان فن در منطقه را به 

عهده داشتند قدردانی می شود.
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