
  

  

  

  

  

  

  

  

  

روِکوچجوامعدر »سریشیظروف«ساختهنروآوري فن

  معاصر خراسان

  )شهرستان نیشابور(بارمنطقهنشینان کوچ» یشیسرظروف«:مطالعه موردي

  **نگار شیرازي،     *رضا صحت منش

  4/4/1397: تاریخ پذیرش  15/12/1396:تاریخ دریافت

  

  چکیده

عنوان ابزار تولیدي، هنري دستی و کمتر تزئینی بر اساس نیاز  ظروف گیاهی به

نعتی و گذار در دوران معاصر تحت تأثیر زندگی ص. جوامع بشري تولید شدند

رو و کشاورزي به جامعه صنعتی، ظروف صنعتی جاي ظروف  از جامعه کوچ

رو خراسان و  در مناطقی از جمله در جوامع کوچ. هنري و کاربردي را گرفت

اي مشخص در منطقه بار، تولید ظروف با شیوه سنتی و با استفاده از  گونه به

صورت محدود  ري، بهخمیر گیاه سریش، جهت ذخیره محصوالت ثانویه عشای

در پژوهش پیش رو . وجود دارد و شیوه ساخت آن فراموش نشده است

تحلیلی مورد بررسی  -فرآیند تولید چنین ظروفی با رویکردي توصیفی 

                                               
rsm.hist@gmail.com      ). نویسنده مسئول(.دیار تاریخ ایران دانشگاه جیرفتاستا*

nshirazi94@gmail.com               .شناسی دانشگاه نیشابور کارشناسی ارشد باستان **
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ترین یافته پژوهش این است که این شیوه تولیدي ناشی  مهم. قرارگرفته است

آن مبتنی بر نظام روي و شیوه تولید  هاي جامعه کوچ از سبک زندگی و سنت

  .کار خانوادگی و حاکی از نوعی نظم مکانیکی در میان این جوامع است تقسیم

  رو، ظروف سریشی، گیاه سریش خراسان، بار، کوچ: هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه.1

اي براي زندگی کشاورزي و دامداري دارد و یکی از نخستین  سرزمین ایران شرایط ویژه

هاي گوناگون و پیوسته با  دانش. غداري جهان استمراکز کشاورزي، دامداري و با

شناسی و  و دامداري، همچون دانش آب و هواشناسی سنتی، گیاهکشاورزي

هاي  در میان دانش. ها و ابداعات ایرانیان بوده است جانورشناسی سنتی از توانمندي

گري، جمله به فلزکاري، سفال کاري، شیشهایرانی باید به صنایع مختلف کارگاهی از

هایی  ها آفرینندگی این دانش. نیز اشاره کرد ...صنایع چوب، رنگرزي، بافندگی و معادن

فرد است  بها و منحصربه با پراکنش گسترده در ایران پدید آورده است که بسیار گران

  ). 44: 1384؛ فرهادي، 1-49: 1392فرهادي، : بنگرید به(

ظروف سفالی و گیاهی . وف استهاي بشري تولید ظر دانش نیتریمیقدیکی از     

ی بشري هستند که متأثر از توسعه زندگی و گذار از زندگی دست عیصنانیتر کهنءجز

. ردروي و کشاورزي به زندگی صنعتی و شهري رغبتی براي تولید آن وجود ندا کوچ

تولید ظروف اعم از گیاهی یا سفالی، محصول نیاز جامعه انسانی و متأثر از محیط 

براي  ها انسان. ی انسان و نمودار تعامل انسان با محیط پیرامون خویش استیجغرافیا

را وارد  ها آنو  گرفتنداز چوب درختان و ریشه گیاهان الهام  ازیموردنتهیه ظروف 

گیاه،  ازجملهاز عوامل طبیعی و در دسترس  ها انسان. نمودندفرآیند ساخت ظروف 

با خالقیت خود به آن جنبه ابزاري و  و ندجهت ساخت این ظروف بهره برد وخاك آب

موارد استفاده ابزاري از آن زمانی بود که بشر وارد مرحله  نیتر مهماز . ندهنري داد

، بشر را بر آن داشت تا جهت ازیموردنمازاد خوراك . گردآوري و تولید خوراك شد
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ز یکی ا. در دسترس بسازدو ظروفی از مواد اولیه  ،حفظ و نگهداري مواد غذایی

. ها و صنایع سنتی ایرانیان در زمینه نگهداري مواد غذایی، تولید ظروف گیاهی بود دانش

ایران  شمال شرقي هنري و ابزاري بود که در منطقه ها نمونهظروف سریشی یکی از 

عدم تولید  با وجود. با گسترش صنعت، تولید آن متوقف شد جیتدر بهمتداول بود و 

ز مناطق ایران شیوه ساخت سنتی ظروف مبتنی بر چنین ظروفی، هنوز در بعضی ا

  . نمونه بارز آن در منطقه بار از توابع نیشابور است ،استفاده از گیاه، فراموش نشده است

. روي و کشاورزي بوده است وابسته به محیط زندگی کوچ داًیشدجامعه بار   

ه را از محیط متمرکز بر این بود که بیشترین بهر ،روي ساکن بار تمرکز انسان کوچ

. تا حد امکان بیشتر نیازهاي خود را از این محیط تأمین نمایدو زندگی خود ببرد 

عد مسافت تا مراکز اصلی شهري و کمبود دسترسی به وسایل نقلیه، عواملی همچون ب

، اند کردهاحاطه  ها کوههمچنین شرایط جغرافیایی و کوهستانی بار که اطراف آن را 

شدند و این جامعه را  در خودي ا جامعهکه باعث ایجاد مواردي است  ازجمله

، اتکا به هایشیاند چارهیکی از این . ساز نمودند ي دستها فرآوردهمتکی به  ازپیش بیش

ي از منابع طبیعی جهت تولید ظروف بود که موجب پدید ور بهرهی محیطی و یتوانا

پژوهش . یی شدآمدن دانش سنتی ظروف گیاهی جهت حفظ و نگاهداري مواد غذا

روي ساکنان بار به فرآیند تولید ظروف  زندگی کوچ بامطالعهپیش رو بر آن است تا 

ي مختلف ساخت این نوع ظروف، ها جنبهسریشی آنان بپردازد و براي پرتو افکندن بر 

با توجه . ی قرار داده استبررسموردرو  را در چارچوب یک جامعه اولیه و کوچ ها آن

گرفت و در  صورت شفاهی صورت می دانش تولید ظروف سریشی به انتقال این کهبه 

حال حاضر افراد زیادي از این دانش برخوردار نیستند، هدف اصلی پژوهش ثبت و 

  .عنوان بخشی از فرهنگ جامعه ایرانی است نگهداري میراث تولید ظروف سریشی به

تاریخی  ي مختلف هنري، صنعتی وها جنبهپیرامون ظروف ساخت دست انسان و 

ي زیادي صورت گرفته است اما مطالعه موردي آن پیرامون ظروف گیاهی ها پژوهشآن 

در مورد ظروف منطقه خراسان، ظروف سفالی در . بسیار محدود است یا وجود ندارد
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ي با عنوان ارزیابی نقوش جانوري سفال نیشابور در قرون سوم و چهارم قمري، ا مقاله

وجه افتراق پژوهش پیش رو با . است شدهیبررس) 1390: لورضاچنگیز و رضا (

، این است که پژوهش حاضر شیوه تولید و شدهانجامیی که پیرامون ظروف ها پژوهش

مراحل ساخت ظروف سریشی را موضوع پژوهش قرار داده و جهت حفظ و ثبت شیوه 

بررسی نموده  کوچ رورا در چارچوب جامعه  ها آن،ساخت ظروف گیاهی منطقه بار

نشان داد  هایبررسو  قرارگرفتهتوجهموردکمتر  تاکنونشیوه ساخت این ظروف . است

  .که پژوهش مستقلی در مورد آن صورت نگرفته است

  

  مورداستفادهی شناس روش.2

قومو  شناسانهمردمي است و با رویکردي ا رشته نیبپژوهش پیش رو مطالعه 

ي پژوهش در تحقیق میدانی و با دو ها داده. شده است ی به موضوع پرداختهشناس باستان

و با توجه به ماهیت پژوهش،  شدههیتهي ا کتابخانهو مطالعاتشیوه مصاحبه حضوري 

  .روشی ترکیبی است ،شدهگرفتهروش به کار 

  

)عشایر بار استان خراسان رضوي(انسانی موردمطالعه  - بستر جغرافیایی .3

 یقهدق 43درجه  58و  ضیعر یقهدق 29و درجه  36با مختصات جغرافیایی بارمنطقه 

در استان خراسان رضوي و در ي آزاد ها آبمتري از سطح  1670ی و ارتفاع طول

طبق . )1نقشه ()120: 1387طاهري،(است  شده واقعکوه بینالود رشته يها دره

، به 1385که در سا ل نفر جمعیت داشته 4117بار  يروستا 1375سال سرشماري

  .است یافته یشانفر افز 7000
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  شهر باراستان خراسان رضوي، بخش مرکزي شهرستان نیشابور،جغرافیاییبستر-1نقشه

  

ترین منابع آبی منطقه بار محسوب  یاصلي بینالود از ها رودخانه بار و چشمه

پیش آب به ارتفاع  بینالود نظیر قله تیِغ يها از قسمت جنوبی و غربی کوه شوند که یم

در سی کیلومتري شمال شهر نیشابور  2832قله کمر زرد به ارتفاع متر و  2004

بار، اریه،  ي روستاهايوهوا خوش آب يها سرچشمه گرفته و با جریان از میان دره

آباد، شوري کوچک و بزرگ را مشروب  ، گلشنآباد یدامنجان، خانلق، محمدآباد، عل

بارندگی و  ون مترمکعب برآورد شدهمیلی 20برابر با  رودخانه بارآورد سالیانه  .نماید یم

  ).120: 1387،طاهري(است  متر یلیم 356حدود  نیز سالیانه در این منطقه
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ي رو کوچبه علت ییالقی بودن منطقه بار، جوامع ساکن در این منطقه به شیوه 

دائم در این روستا سکونت  صورت بهها آنکردند که البته امروزه برخی از  یمزندگی 

عالوه بر ساکنان بومی و یکجانشین . شوند یممحسوب  رو کوچجامعه غیر  ءدارند و جز

منطقه بار، کردهاي کرمانج نیز در این منطقه ساکن بودند و به تولید ظروف گیاهی نیز 

. غربی ایران سکونت داشتندکردها عموماً در مناطق غربی و شمال. پرداختند یم

ازبکانوترکمانانوتاز تاختازلوگیريجبرايصفويدولتاوایلکرمانج درکردهاي 

شادلو،زعفرانلو،بزرگایلسهکه شامل،شدنددادهانتقالایرانشمالمرزهايبه

 تري هاي کوچک گروه). 14: 1371توحدي، ؛850، 1381: زادهیصف(باشند میقراچورلو

بعضاً به دالیل روي بود و نیز از آنان با توجه به نوع زندگی که مبتنی بر اقتصاد کوچ

.شرقی ایران نیز ساکن شدندسیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نواحی شرقی و شمال

در ) ق996-1038(عباس اول  خصوص در دوره شاه کردها در دوران صفوي به

هاي  خراسان و در مناطق کوهستانی هزار مسجد، شاه جهان، آالداغ و بینالود و دره

؛ روشنی زعفرانلو، 68: 1389متولی حقیقی، (دند ها اسکان گزی سرسبز منشعب از آن

خورشیدي صورت گرفت  1396بر اساس مطالعه میدانی که در مردادماه ). 181: 1381

روي را مشخص گردید که کردها امروزه نیز در این مناطق بعضًا زندگی مبتنی بر کوچ

، چناران، اخلمد کردهاي شمالی خراسان با نام کرمانج از شهرهاي قوچان. دهند ادامه می

هاي  کنند و داراي محله و بعضی مناطق دیگر به مناطق ییالقی بار مهاجرت می

روب، چاه توان به چاه قاطر، اخلیمد، اشتر ها می اي هستند که ازجمله این محله جداگانه

هاي مخصوص خودشان ساکن  آنان معموًال در محله. لیلی و چاه مجنون اشاره کرد

و مراتع ییالقی بارهستند و با محالت 
1

درگذشته رابطه . ارتباط نزدیکی ندارند 

                                               
ییالق به  هایی که دامداران و زنبورداران بار جهت رود و ازجمله محله مراتع ییالقی به شمار می ءمراتع بار جز - 1

  äardagاردغا - allija2الیجه  - 1: اند از جنوب غربی به ترتیب عبارت –کنند در امتداد شمال غربی  ها کوچ می آن

çâچا خاکشیر- zan olang5زن اولنگ - ça gangi4چا گنجی- 3 xakshir6 -  بره شوbara šow  

  ghatal gâقتلگاه -na´l dagh10نعل داغ - dul xân9دول خان - çasma sefid8چشمه سفید - 7

  ).13، 1394: حسینی(aštor rowاشترو -aimani13ایمنی  - aalxâs12الخاص - 11
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گونه  کردند اما این هاي فامیلی نیز برقرار می ها با بومیان بار بیشتر بوده و نسبت کرمانج

  ).2نقشه (روابط امروزه کمتر شده است

  

  
ایران؛شرقیشمالمحدوده  درزمستانیوتابستانیيها محله پراکندگی-2نقشه 

  )85: 1371یزدي،پلیپا(

  

ازخاصــیيهــا معمــوالً گونــه کوهسـتان، درطبیعــیخــاصعلــت شــرایطبـه 

عمیـق هـاي  یشـه ر بـا ) جنگلـی (یدرختـ  حتـی ويا درختچـه  ي،ا بوتـه  ازاعمگیاهان

گیــاهیرویــشحــدآخــریندرســرانجامودارپیــازگیاهــانطــور همــینمقــاوم،و

گنــدمیانخــانوادهازسرســبزووســیعيعلفزارهــا) کوهســتانیوبــاالارتفاعــاتدر(

ــروف( ــهمع ــانب ــیگیاه ــدهد) آلپ ــ ی ــود یم ــ(ش ــامانه). 91-90: 1387یريمش س
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،بــرگ پهــنگیاهــان) هــاگــرس(یانگنــدم: شــاملطــورکلی بــهبــار،منطقــهرویشــی

منطقـه ایـن درکـه گیاهـانی ازجملـه واسـت هـا   درختچـه  ودرختاني،ا بوته گیاهان

کــوهی،پیــاز،میرحســنکـاله چوبــک،چــونگیاهـانی هبــتــوان یمـ  دنــکن یمــ رشـد 

علـف چارچـار، ،هـا  علوفـه  انـواع وحشـی، اسـفناج شـبدر، گـون، تلـخ، بادامبابونه،

گیاهــانازبســیاريوریــواسبارهنــگ،اســپند،مــوش،جــوســریش،جگــن،مــار،

  ).1396، خالقی(کرد  اشارهمحلی

ــریش  ــهس ــوان ب ــادهعن ــی  ا م ــیت داروی ــا خاص ــرفی ب ــانازي مص ــه گیاه جمل

تـرین   يکـاربرد یکـی از  سـریش   گیـاه . رویـد  یمـ ی اسـت کـه در منطقـه بـار     پرمصرف

. رویـد  یمـ شـود کـه در سرتاسـر ارتفاعـات بینـالود       یمـ گیاهان منطقـه بـار محسـوب    

 متــر، یســانت 100تــا  25بــین داراي ارتفــاعی) 1یرتصــو()Eremurus(یشســرگیــاه 

یی بـه  هـا  گـل اي اسـت کـه    خوشـه ه و سـاق  ریـز  يهـا  لبـه بـا   بـدون کـرك   ییها برگ

 15کپسـولی بـه طـول     اي یـوه م. سـیار کمرنـگ تـا سـفید دارد    سبز شـونده ب زردرنگ 

،مظفریــان(متــر محصــول ایـن گیــاه اســت   یلــیم 12تـا   8و عــرض  متــر یلــیم 25تـا  

ــاه ضــخیم و . )1379:298 ــق  . اســت دار لعــابریشــه ایــن گی ــاه هــم از طری ایــن گی

 45در حـدود  . شـود  یمـ هـم از طریـق بذرپاشـی تکثیـر      مانـد و  یمریشه که در خاك 

و در افغانســتان  هــا آنشــده کــه قســمت اعظــم     ییشناســاگونــه از ایــن گیــاه   

  .گونه از آن وجود دارد 8یباً تقررویند و در ایران  یمیکستان تاج
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  سریشریشهوگیاه -2و  1ویراتص

  

درآمد مردم . استم بر پایه کشاورزي و پرورش دا بار الگوي معیشت ساکنان 

گروهی نیز، در امور . شود هاي زراعی، باغداري و دامداري تأمین می شهر بار از فعالیت

مراتع غنی و سرسبز پیرامون شهر موجبات رونق . اشتغال دارند دستی یعخدماتی و صنا

زنان،  یژهو مردم بار به. هاي لبنی را فراهم آورده است فرآوردهتولید گوشت و  ،دامداري

قالی و  دستی یعبه تولید صنا ،هاي زراعی و دامداري ضمن همکاري در فعالیت

 ،ترین سوغات شهر بار، روغن حیوانی، نان محلی معروفو از  پردازند مینیز  1یباف فَرَت

و کره است  قروت قرهکشک، ماست، دوغ،  ازجملهي لبنی ها فرآوردهیتاً نهاو  خشکبار

شود  یمشارکتی آنان در امور اقتصادي خانواده تولید هاي م یتفعالکه توسط زنان و طی 

  .رود یمو جزو محصوالت ثانویه به شمار 

  

                                               
منسوجات مختلف از قبیل انواع حولـه، چادرشـب، سـفره، بقچـه و      هتهیfarad)فرد بافی(یا » فرت بافی«-1

براي تهیه  .شود نامیده می» تُن بافی«یا » فرت بافی«، اي تابیده، در استان خراسان هاي پنبه نخ ◌ٔ وسیله زیر، به لباس

  .شد استفاده می» فرد«پارچه از دستگاهی بنام 
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  خراسانکوچ رو  جامعهدرظروف سریشی.4

رو با توجه به تحقیقات صورت گرفته تولید ظروف سریشی بیشتر در بین عشایر کوچ

یالقی نیمه رو خراسان با توجه به فصل رویش گیاه سریش در مناطق یو نیمه کوچ

اسفراینشیروان و.ه استشمالی استان خراسان رضوي و خراسان شمالی رایج بود

شیرواندر. شده است ازجمله مناطقی بودند که تولید این نوع ظروف در آنجا گزارش

باگیاهاینباشده تهیهظرفو از نام )Gulâk(»گولَک«گولکعنوان بهسریشگیاهاز

وفرهنگیمیراثادارهدر محلکهاي مصاحبهطی .کنند مییاد)Deveg(»دوگ«عنوان

بیندرودرگزکردانمیاندرظروفاینتولیدآمدعملبهدرگزشهرگردشگري

ظروفنوعاینازاستفادهو فریمان نیزکالتشهردر .هبودرایجنیزشهراینعشایر

موزهدرظروفنوعاینازهایی هنمونوبودهرایجمنطقهعشایروبومیاهالیمیاندر

کردهاي . استموجودشناسی فریمان کالت و موزه مردمخورشیدعمارتشناسی مردم

و در الین و ) Divak-dayk(»دییک«یا »دیووك«این ظروف را  ،درگز و منطقه میانکوه

 )Dabeh(»دبه«زبانان اصطالح رایج آن در بین فارسی. نامند می )Hiz(» حیز«کالت 

از مناطق دیگري ). 1یادداشت : 1396دولت پور،(است )Deveg(» دوگ«عروف به م

شد شهر بار از توابع شهرستان نیشابور است که  که ظروف گیاهی در آنجا تولید می

هاي بینالود واقع است که  این منطقه در کوه. جامعه موردمطالعه تحقیق پیش رو است

پاپلی (متر قرارگرفته است  2800تا  1500ی بین داراي مراتع تابستانی است و در ارتفاع

ترین علت تولید  زارها و گیاهان طبیعی این منطقه مهم وجود دیمه). 132: 1371یزدي، 

  .شود این ظروف محسوب می

بر اساس  خراسانمشخص در منطقه بار طور بهی ایران و شمال شرق عشایر

خود،محصوالتنگهداريوحفظفرآیندوثانویهمحصوالتتولیدمصرف،الگوي

از استفادهباها  آن. نمودندمتفاوتیاولیهموادوجدیداي یوهش باظروفتولیدبهاقدام

. ساختندغذاییموادذخیرهونگهداريبرايراسادهمنابع طبیعی در دسترس ظروفی
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یر گیاه شد سپس قالب را با خم یماز پارچه تهیه قالبی ابتداییها ظرف براي تولید چنین

.شد یماز پوست حیوانات استفاده نیز براي پوشش دهانه ظرف  و کردند یمسریش اندود 

هاي مختلفی تولید  طورکلی ظروف نگهداري از مواد غذایی و فاسدشدنی از جنس به

جمله شده است که اکثراً جایی براي آویزان کردن داشته و داراي درب بودند که از می

خیک روغن ، ظروف سنگی و]آلومینیومی[ف مسی، ظروف رويتوان به ظرو ها می آن

نگهداري در هر یک از این اشاره کرد که) 3تصویر(از جنس پوست و ظروف سفالی

شده از سریش ظروف داراي مزایاي خاص خود بوده است، ولی استفاده از ظروف تهیه

تازگی روغن در  اي است که طعم مطلوب و در بین عشایر خراسان داراي امتیاز ویژه

فرد  اند زبانزد و منحصربه کرده این ظروف در بین عشایري که عمالً از آن استفاده می

  :بوده است

شیري است و ارزش اقتصادي روغن به  فرآوردهترین  روغن گران«

و علت کار و رنج فراوانی است که براي تولید آن ضروري است

غذایی فراوانی دارد، زایی و ارزش که روغن قابلیت انرژي ازآنجایی

ارزش مصرفی درگذشته که کار بدنی و خشن فراوان ضروري بوده،

بیش از آنچه که ما بیشتري داشته است و درنتیجه در ذائقه نیاکان ما،

مشک :فرهادي(.»خوشگوارتر بوده استکنیم، امروزه احساس می

  )سازي

حائز اهمیت بوده است بنابراین نگهداري از این ماده غذایی ارزشمند نیز خیلی 

اي که جهت جلوگیري از هواگرفتگی و جلوگیري از تغییر عطروطعم این ماده  گونه به

عشایر با خالقیت خود ظروفی از گیاه سریش تهیه نمودند و جهت نگهداري  ،غذایی

  .این ماده غذایی ارزشمند به کار بردند

شرایطوجودویاییجغرافمناطقمتنوعبسیارگسترشوپراکندگیبهتوجهبا

مصنوعاتقالبدردستی صنایعمختلفانواعایران،گستردهسرزمیناقلیمیمختلف

زیربنایی، مشتركوجوهاتوکلیشکلرغم علیکهگردیدهتولیدکاربردي –هنري
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کاربردهايبعضًاومتفاوتهاي نامدارايبومی،واي منطقهخاصهاي ویژگیلحاظبه

رسد تولید ظروف گیاهی را  رو به نظر می ازاین )475: 1386صدر، یدس(بودند مختلفی

این  .با سبک و شمایلی که بعداً خواهد آمد، باید خاص منطقه شمال شرق ایران دانست

رو داراي خصلت شد و عالوه بر تأمین نیازهاي جامعه کوچ ظروف بسیار ساده تهیه می

:روي از آن برخوردار بودنددستی کوچ عخصلتی که بیشتر ابزار و صنای ؛هنري قوي بود

صنایعوشهريبازارهايدستیهاي پیشینهوهنرهاوایرانیعشایرسنتیهنرهاي«

حدفاصلحال بااین،ندابودهبزرگهنريآثارزایندهروستایی، همیشهکارانه محافظه

  .)1355:17، گالك(» .نداردوجودسادهتزئینواستادانهعالیهنرمیانروشنی

  

  
  .فردوسشهرستانشناسی مردمموزه .دو ظرف جهت ذخیره روغن -3تصویر 

  ).13/4/1396().عکاس(علی شکرگزار 
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  ي و فرایند ساخت ظروفآور فن.5

و فرم دهی انجام ) در چند مرحله(اندود یري، گ قالبساخت این ظروف در سه مرحله 

  .پردازیم یمشود که به تشریح آن  یم

  یريگ قالب.5-1

ذکر است که  قبل از هر بحثی پیرامون شیوه تولید ظروف گیاهی این نکته قابل

اي که هنري اصیل و  گونه فرآیند تولید ظروف گیاهی، از بار فرهنگی برخوردار بود به

سینه و  به صورت سینه رفته و تجارب و قابلیت ساخت آن نیز به بومی به شمار می

از). 1یادداشت : 1396سادات حسینی، (ستشده ا هاي امروزي منتقل شفاهی به نسل

ومؤثر، خالق، مستقیمحضوردستی و تولید ظروف گیاهی هاي صنایع دیگر ویژگی

وتنوعایجادامکانوتولیدياثربهبخشیدنشکلوتولیددرعامل انسانیواسطه بی

ت به همین جه. استها فرآوردهگونه اینساختمرحلهدرمختلفهاي طرحاجراي

 ،منابع مصرفیوداخلیمنابعازمصرفیاولیهموادعمدهتأمیندر تمام مراحل ساخت،

تولید  )1387:32دیگران، وحسینی(شرقی ایران حضور داردروي شمالانسان کوچ

توان خانگی  ها را می این ظروف نه کارگاهی و نه صنعتی است بلکه شیوه تولید آن

بخشی از هنرهاي سنتی است که با «روي جامعه کوچچنین تولیدات خانگی در . نامید

هاي متناسب و با قابلیت تکثیر غیر ماشینی در متن زندگی  گیري از فنون و مهارت بهره

توضیحات مشخص خواهد این با ) 14: 1390یاوري، (» شود فردي و جمعی عرضه می

  .گی داردشد که عامل انسانی در تمام مراحل تولید این ظروف حضور فعال و پررن

جهت دوخت  شدهمصرفي ها لباسو  ها پارچهاز  ،یريگ قالبدر مرحله 

را در یک قالب  ها پارچهیا  وابتدا لباس  که نحوي بهشود  یماستفاده  اي ي پارچهها قالب

ي ا قطعهکنند و  یمي آن را به یکدیگر وصل ها لبهمستطیل یا مربع برش داده و سپس 

زنددویمبه دهانه قالب جهت ایجاد گردنه قالب یا ظرف از قالب اصلی نیز  تر کوچک

ي است که ا پارچه،بهترین پارچه جهت انتخاب براي دوخت قالب. )5و  4یرتصو(
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 غالبًاشده  یمیی که بدین منظور استفاده ها پارچه. قابلیت کشی یا کشسانی نداشته باشد

این پارچه  ند، کهابوده )qemis(یسقمیا ) metqal(متقال یا  )karbas(کرباس از جنس 

شکل کلی قالب از دو  معموالً .ندآور یمي کهنه به دست ها لباستکهاز  معموًالرا 

شوند،  یمو به هم وصل  هخورد مستطیل کوچک و بزرگ که از پارچه دوالیه برش 

دهد و مستطیل  یمظرف را تشکیل  هبدنقسمت  تر بزرگکه مستطیل ،شود یمتشکیل 

این قالب بستگی  اندازه .یردگیمردن ظرف مورد استفاده قرار جهت گ تر کوچک

ي نیز تر بزرگي ها قالببه  تر بزرگو بزرگی ظرف مورد نظر دارد، براي ظروف  اندازه به

از پارچه که  شده آمادهقالب . در مرحله بعدي نوبت پر کردن قالب است. نیاز است

این . کنند یمپر  استدسترسکه در  فضاي داخلی آن خالی است را با استفاده از موادي

شوند که داراي حجم و سبک باشند زیرا دبه هنگام آویزان  یمانتخاب  اي گونه بهمواد 

بار گوسفند که به آن  شده خشکبراي این منظور بیشتر از تفاله . شدن نباید سنگین باشد

)bar (پارچه را . شود یماز خاکستر و یا خاك نرم نیز استفاده. شود یمند استفاده ویگ یم

ي انتهایی ظرف ها قسمتکه تمام زوایا و  يطور بهکوبند یمو  پرکردهکامالًاز این مواد 

پر  کامالًاي قالب  یهزاوي ها قسمتاین کهبراي . پر و متراکم گردد کامالًو گردن آن 

سفت  کامالًدهند تا یک قالب  یمیز این کار را انجام ت نوكاز یک وسیله شود با استفاده

شمایلی کلی  هدهند نشاندر حال حاضر  پرشدهاین قالب . و محکم و متراکم آماده شود

دهد و بهتر آن است که  یمداخلی ظرفی که قرار است درست شود به ما  از حجم

  .ناهمواري در سطح آن نباشد گونه یچه
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  شکل اصلی الگوي قالب پارچه -4تصویر 

  

.  

مشاهده مشارکتی در (شهر بار:مکان. ر کردن قالبخانم رضوي در حال پ -5تصویر 

  ).2/1395(،)عکاس(نگار شیرازي،). محل
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  :قالب اندود.5-2

قالب با ابعاد مورد نظر، مرحله بعد آماده کردن خمیر و ماده اولیه  هیتهپس از 

در این . ماده الزم در این مرحله ریشه گیاه سریش است. ی قالب استپوشش دهبراي 

ریشه بعد از خشک شدن به. گرفته است استفاده قرار میزه گیاه موردمورد ریشه تا

کارگیري و  دلیل از دست دادن رطوبت اولیه خود قابلیت انعطاف کمتري دارد و به

 اصطالح بهو  تر درشتهاي  یشهربراي این منظور . شود استفاده از آن خیلی دشوار می

شسته و خاك  کامًال گیاه سریش راه تازهکافی از ریش مقدار هستند،تر  مناسبمغز دارتر 

ها را در دیگی  یشهرکنند،  یمآن را جدا  زائدي ها قسمتو گیرند یماضافه آن را 

بجوشد و  کامالًدهند تا  یمریزند و آن را با مقداري آب بر روي حرارت قرار  یم

آب آن را اه یشهراز نرم شدن  پس .آب پز و نرم شود کامالًزمینی سیبها همانند  یشهر

یا  کنند یمله  کامالًها را با دست  یشهرشد،  تر خنککمی این کهازپسریزند و  یمدور 

. هیچ ریشه سالمی در آن باقی نماند که طوري به،کنند یم) pinja(پنجهمحلیاصطالح به

در دست شکل  کامالًکه طوري بهشود  یماین خمیر به غلظت و سفتی خمیر نان تهیه 

را  پرشدهیا قالب آماده و  پرشدهخمیر، در مرحله بعد پارچه  سازي آمادهپس از . بگیرد

، اندود کردن قالب را آغاز شده آمادهخمیر سریش  وسیله بهاي آویزان کرده و  یهپابر 

از گیاه سریش به این صورت است که  شده درستپوشاندن قالب با خمیر . کنند یم

ي خمیر نان در ها تکهدارند و آن را مانند  یبرمدست را با  شده آمادهیی از خمیر ها تکه

و به بدنه قالب  آورند درمیمتري سانتیو به قطر حدود یک  کرده صافکف دست 

چسبانند و  یمي جانبی آن ها قسمتقالب و تمام  سرتاسررا در  ها تکهاین . چسبانند یم

ر باشد و تمام ظرف برخوردا سرتاسراین خمیر از ضخامت یکسانی در کنند یمسعی 

 صورت بهي قالب ها قسمتتا زمانی که تمام . پوشیده شود کامالًي قالب ها قسمت

ی شده و ظرف از ضخامت کافی برخوردار شود، این مرحله ادامه پوشش دهیکدست 

  ).6یرتصو(کند یمپیدا 
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 مشاهده(بار شهر :مکان). عکس(قالب خانم حسینی در حال اندود کردن  -6یرتصو

  ).3/1395(،)عکاس(نگار شیرازي). رکتی در محلمشا

  

  کردن دسته و لبه و اضافهفرم دهی .5-3

براي فرم  ،داده شد پوششکامالًي قالب با خمیر ها قسمتتمام  این کهازسپ

هایی درست کرده و  یلهفتظرف نیز از همان خمیر،  هدهاندهی و ایجاد برجستگی لبه یا 

 کامًال ظرف هلبزدگی یرونبکه حالت برجستگی و  چسبانند یمبه قسمت باالیی قالب 

به این لبه بیشتر . گفتند یم) âkongr("کنگره"محلی به آن  اصطالح بهمشخص شود که 

ر نخورد و درب شد که نخ از گرد لبه س یمبستن نخ به دور چرم درب ظرف تعبیه  دلیل

ظرف، در  هلبر و تعبیه از اتمام مراحل کا پس .)8و 7یرتصو(محکم بماند  کامالًظرف 

صیقل داده و آن را از قسمت درب قالب  کامالًانتها با دستان خیس سطح کل کار را 

کنند و  یماي آویزان  یهپااست بر ارتفاع سه  شده بستهي نخ محکم ا تکهي که با ا پارچه

در  کامالًدهند تا ظرف  یمو اجازه  هنددیمروز در معرض هوا قرار  7به مدت  کم دست

البته بعد از حدود سه یا چهار روز که ظرف کمی . شودهواي آزاد فصل تابستان خشک 
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براي دسته از همان خمیر . شد یمشد، در مرحله ثانویه دسته ظرف تعبیه  یمخشک 

هاي خمیري درست کرده و در دو طرف بدنه همانند  یلهفتاولیه ولی با غلظت بیشتر 

چوبی باریک و از  گاهی در داخل این خمیر. ندکن یمیی تعبیه ها دستهي کوزه ها دسته

از خشک شدن کامل  پس .شود یماستفاده  ها دستهرتشیب، براي استحکام انعطاف قابل

به درب  شده بستهبراي این کار نخ . کنند یمجدا  شده درستقالب را از ظرف  ،ظرف

از  یآرام بهرا کنند و سپس پارچه  یمقالب را باز کرده و محتویات داخل قالب را خالی 

شود و  یمسالم جدا  صورت بهي ا پارچهقالب معموالً قسمت داخلی ظرف جدا کرده و 

  .کنند یمي بعدي نگهداري ها ظرفهیتهآن را براي 

  

  اندود کردن. 5-4

پرزهاي  این کهدر این مرحله بعد از جدا کردن پارچه از داخل ظرف به دلیل 

تمیز و  کامالًبرطرف شود و سطح داخلی ظرف کامًالي داخلی ظرف ها زائدهپارچه و 

ظرف  این کهیکدست شود و همچنین جهت گرفتن تمام درزهاي احتمالی آن و 

هیشرمایعی با غلظت کمتر از همان  مجدداًروغنی از خود پس ندهد،  گونه یچه

دادند  یمصیقل  کامًالو قسمت داخلی و بیرونی ظرف را  کرده تهیهگیاه سریش  هیدجوش

در معرض هواي  مجدداًدادند تا ظرف  یمکردند و پس از پایان کار اجازه  یمدود و ان

ضخامت این الیه زیاد نبود و . معروف است »جلد دوم«خشک شود که به  کامًالآزاد 

پس از پایان این مرحله ظرف . شد یمخشک  کامًالپس از سه یا چهار روز این الیه نیز 

براي درپوش ظرف و ). 9یرتصو(بود استفاده قابلاده و آم کامالًاز گیاه سریش  شده تهیه

چرم طبیعی  يا تکهاز آلودگی و یا نفوذ حشرات به داخل آن، هرگونهجلوگیري از ورود 

ي نخ جهت بستن چرم ا تکهو  بوداز اندازه دهانه ظرف  تر بزرگکمی  کهشدهیدباغيگوسفند

ازب این ظروف در مناطق دیگر خراسان براي ساخت در.شدیمبر روي دهانه ظرف، استفاده 

  .شده است یماستفاده نیز ي گرد از جنس چوب درخت گردو یا سنجد ها دربشیروان  جمله
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.شهر بار: مکان). عکس(لبه خانم حسینی در حال اضافه کردن دسته و  -8و  7ویر اتص

  ).3/1395(،)عکاس(نگار شیرازي). مشاهده مشارکتی در محل(
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  اربرد ظروف سریشیموارد ک.6

ي از ا دبهبه معنی )sirishki(سرِشکی هدبشود به  یمتولید  ترتیب این بهظرفی که 

حیوانیروغنجهت نگهداريظروف گونه ایناصلیيکاربر. جنس سریش موسوم است

روغن قورمهودنبهروغنجملهازها  روغن سایرماده وترین یاصل زردروغن. بود

درنگهداريقابلموادسایرازجمله)jizqila(1هپیه و نیز جِزغَلَروغنو) محلیاصطالح(

2ي مختلف یک منیها اندازهین ظروف بسته به نوع کاربري در ا. بوده استظروفاین

)man( نی و یا ابعادگرفت، تهیه  یمکیلو روغن در آن جاي  8یا  7که تر  بزرگ، دو م

براي نگهداري ) یک استکان هانداز به(کوچک تهیه این ظرف در ابعاد خیلی . شد یم

 :هاي خشک کوهی مانند يسبزو  زردچوبه، فلفل نمک، جملهاز3درمونجات و دوا  یهادو

و همچنین گاهی در ابعاد دیگر جهت نگهداري انواع ... پیاز کوهی، پونه کوهی و مرزه و

نکته). 2یادداشت :1396حسینی و رضوي،(.گرفته است یمحبوبات نیز مورد استفاده قرار 

موادوشودمحافظترطوبتبرابردربایدکهاستاینظرفاینازاستفادهدراصلی

باتماسوحساسرطوبتبهسریشچسبیخمیرزیرانگیردقرارآندرمرطوبغذایی

،عامیانهباوروشدهانجاميها مصاحبه طبق. شود میظرفشدنسوراخباعثرطوبت،

داردباالتريعطروطعموکیفیتوماندگاريظروفایندرروغنکهداشتندقاداعتاهالی

بر این باورند که حداقل یکی از این  امروزه). 2یادداشت: 1396رضوي،وحسینی(

 کامالًشاید دلیل اصلی چنین دیدگاهی مواد اولیه . ي موجود باشدا خانهظروف باید در هر 

گیاهی به که امروزه نیز استفاده از ظروف  طور همین. این ظروف باشد در ساختارگانیک 

ین برگشت به چرخه طبیعی متداول شده ها و همچن آنماندن مواد غذایی در  تر سالمعلت 

توان تداوم استفاده از چنین  یمبا توجه به این و همچنین خواص طبیعی گیاه سریش . است

  .اضر ادامه دادصنعتی در حال ح صورت بهظروفی را با تولید انبوه و 

                                               
شده آبمانده دنبه  یباق. 1

.هر یک من حدود سه کیلوگرم است .2

شده آبمانده دنبه  یباق. 3
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نگار . شهر بار: مکان. 1)عکس(ینیحسگیاهی تولیدي توسط خانم  ظرف -9یرتصو

  ).4/1395(،)عکاس(شیرازي

  

  سایر موارد استفاده سریش و گیاهان دیگر.7

هاي  یتقابلگیاه سریش عالوه بر خاصیت مقاوم بودن و استفاده از آن در ظروف، ریشۀ 

آن تقاضاي فراوانی براي آن وجود  کردن خشکبوه و با برداشت ان. دیگري نیز داشت

دادند و براي ساکنان منطقه بار  یمتاجران از نقاط دیگر براي تهیه آن سفارش . داشت

این ظروف بیشتر جنبه مصرف خانوادگی داشت و هر .مزایاي مالی زیادي داشت

  .نمود یمنیاز خود آن را تولید  اندازه بهخانواده 

ویژگیدلیلبههمودرمانیهاي خاصیتدلیلبهمهسریشگیاهریشۀ 

 از دیگر موارد استفاده از گیاه سریش. گرفتمیقراراستفادهموردآنچسبندگی

از همچنین ونام بردخوردنیسبزيعنوان بهآنهاي سبز برگتوان به استفاده از یم

                                               
ز پشم گوسفند و بز و اغلب تمام الیاف ا. باراست هن منطقاگلیم موجود در تصویر مربوط به هنر ساکن هنمون. 1

  ).خانم حسینی: بافنده گلیم(شده است  ها طبیعی است و در زمان ییالق بافته رنگ
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نام  )fatir(یرتف محلیاصطالحدرمحلینانتهیهجهتاین گیاهبرگوساقهقسمت

 کرده سرخو در روغن  خردکردهبرد که براي تهیه این نان، قسمت ساقه و برگ گیاه را 

گیاهسبزيها برگ همچنین از. شود یمو به همراه تره کوهی در داخل مغز نان استفاده 

و به خردکردهسبز گیاه را  يها برگابتداشود که  یمآشی خوشمزه استفاده  هیتهبراي

مقدم،صابر(دارد  کاربردهنوزامروزبهتاگذشتهازپزند که یمرشته وحبوباتهمراه

  ).10یرتصو()1یادداشت: 1396

رفت، ساکنان منطقه بار  یمعالوه بر گیاه سریش که در تولید ظروف گیاهی به کار 

 Alliumتره کوهی شامل )11ریتصو(یکوه يهايانواع گیاهان دارویی و سبز

um Var Iranicumampelopras آن، پونه کوهی از قسمت ساقه و برگ و ریشه

Origanum vulgare)برگ( آویشن کوهی ،Thymes)چاي کوهی )برگ و ساقه ،

Stachys lavandulifolia)ساقه و گل(بیان  ، شیرینGhycyrrhiza glabra)و) ریشه... 

  .ندکرد یماستفاده  ها آنو براي مصارف گوناگون از  يآور را جمع

  
،)عکاس(ینیحسسید امیر . بار شهر :مکان. در حال تهیه نان در کوه زنان -10یرتصو

)1392.(  
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سید . بار شهر :مکان .»بره شو«ي کوه ها دامنههاي کوهی از  يسبزآوري  جمع -11یرتصو

  ).1392(،)عکاس(ینیحسامیر 

  

  گیري یجهنت- 9

 دار عهدهچند نقش یاریگر را  زمان همزنان ،ي مردم منطقه باررو کوچدر سبک زندگی 

متکی بر تجربه قرون  ها نقشاین . بردند یمموازي آن را پیش  صورت بهبودند که 

کرد بلکه موجب انباشت دانش  ینمبا یکدیگر تداخل چندانی پیدا  تنها نهمتمادي بود و 

. نمود یمین را تأم رو کوچشد که بسیاري از نیازهاي یک جامعه میبهایی گرانو تجربه 

ي خودهمیار و خودیار به عهده داشتند و در ها گروهي تولیدي را در قالب ها نقشزنان 

ازجمله. هاي اقتصادي، هنري و رفاهی خانواده یاریگر بودند یتفعالانواع گونان 

تجربه هزاران . بود دستی صنایعرو کوچهاي یاریگري زنان در جوامع  یتفعالین تر مهم

بافی، تهیه لباس  یمجاجبافی،  یقالهایی چون سفالگري،  یتفعالنی در ساله زنان ایرا

تولید ظروف به دنبال نیاز . است تبلوریافتهزمستانی، چادر عشایري و تولید ظروف 

ي مرسوم ها روشیکی از . ی شکل گرفتیبراي ذخیره خوراك و نیز مازاد تولید غذا

گیاه  خصوص بهاده از گیاهان و ایران براي تهیه ظروف استف شمال شرقمردم منطقه 
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تولید . سریش بود و بدین ترتیب دانش و هنر تولید ظروف گیاهی را پدید آوردند

هاي بومی سرزمین ایران و مناطق  یتظرفظروف مبتنی بر شناخت تاریخی و  گونه این

و ی و سفالگري شناس خاكشناسی،  یاهگگوناگون آن و مستلزم آگاهی و آشنایی با دانش 

تولید و استفاده از .بود 1شناسی مردمفرهادي گیاه مرتضی طبق گفته دکتر  تر مهممه ه از

ارگانیک صورت  کامالًاین ظروف به شیوه سنتی در محیط طبیعی و از مواد اولیه 

ي طبیعی در ها فرآوردهشد که  یمدانش تولید ظروف گیاهی موجب  رو ازاین. گرفت یم

شوند و در حفظ تندرستی و سالمت جامعه  طبیعی حفظ و نگهداري کامالًظروف 

گیاهان بیشتر در زمینه داروئی و خشکبار کاربرد داشتند اما تجربه و .باشند مؤثررو کوچ

دانش گیاهی را وارد حوزه تولید ظروف نمود و  ،رو کوچمحیطی زنان  یستزشناخت 

 رو کوچکار زنان  و استفاده بهینه از این ظروف در دستور ندحتی به این هم اکتفا ننمود

این ظروف پس از ساخت از استحکام نسبتاً خوبی برخوردار بودند و بدون . قرار گرفت

ضربه خارجی تا مدت مدیدي نیاز سازندگان را جهت ذخیره مواد غذایی برآورده 

ثانویه جهت  صورت بهبا وارد شدن ضربه خارجی و ایجاد شکاف در ظرف، . کردند یم

هاي آن  یوهشاین دانش و . گرفتند یمقرار  استفادهموردنگهداري انواع خشکبار

  .شد یمسینه آموزش داده  به ینهسموروثی و  صورت به

حاضر  در حالدر رابطه با بومی یا غیربومی بودن فرهنگ ساخت این ظروف 

 ازلحاظتوانند  یم کوچ هستند، در حالعشایر دائم  ازآنجاکه.توان با قطعیت نظر داد ینم

ي مردم مناطق مختلفی که در ها فرهنگیر باشند و پذ تأثیریرگذار و هم تأثم فرهنگی ه

آمده  عمل بهطبق تحقیقات . ي به منطقه دیگر منتقل کنندا از منطقهرا کردند  یمآن تردد 

ي ها محلدر) شناسی مردمي ها موزهو بازدید از مصاحبه با کارشناسان میراث فرهنگی(

، هاي کالتدر شهریت و چکنه نیشابور و والسر بخشدر جملهازدیگر خراسان 

                                               
هاي سنتی است که از ترکیب  آوري ها و فن اي از حوزه دانش شاخه ترکیبی و برون رشته سه» شناسی گیاه مردم«-1

).جی غال اسمک: فرهادي(»است  شناسی گیاهان حاصل گردیده نگاري و مردم شناسی و مردم گیاه
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باید . است شده مشاهدهیی از این ظروف ها نمونهین، فریمان و درگز اسفرا شیروان،

یرد تا بتوان با قطعیت بیشتري در رابطه با قرار گمطالعهموردتري  یعوسمحدوده 

  .کرد اظهارنظرپراکندگی این فرهنگ در سایر مناطق 

  

  یشنهادهاپ-10

گیرد و ضرورت  یمبه تجربه هزاران ساله صورت  ءظروف با اتکا گونه اینلید تو

شود با توجه به اهمیت استفاده از  یمپیشنهاد . شیوه ساخت آن کاربردي شودکه دارد 

ظروف ارگانیک و همچنین خواص گیاه سریش و گیاهانی از این قبیل، ظروف گیاهی 

. انبوه تولید و مورد استفاده قرار گیرند تصور بههاي سنتی مرسوم در آن  یوهشحفظا ب

و ظریف،  دستی صنایعتوان این دانش را همچون بسیاري از  یمدر جوامع روستایی نیز 

ي ها سنتچنین راهکاري ضمن حفاظت از . یک هنر آموزش داد و احیا نمود عنوان به

واند ت یماست و  مؤثربومی، در جهت تولید شغل، ثروت و توسعه جوامع روستایی 

  .منجر به جذب گردشگر نیز بشود
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