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  شناخت و معرفی

  حرفۀ  کفاشی سنتی و تولیدات آن در شهرستان بیرجند 

  

  *لیلی خراشادیزاده

  31/1/1399:تاریخ پذیرش  1/3/1398:تاریخ  دریافت
  

چکیده

و شرایط اقلیمی هر  وهوا آبهاي سنتی، در گذر زمان همواره تحت تأثیر عواملی چون  پوش پاي

گر  ، شیوه زندگی و شغل و پیشه، در انواع مختلف و متفاوتی جلوهومورس آدابها،  منطقه، سنت

زیبایی، تنوع در فرم، رنگ و جنس، و تناسب این سه مورد با شرایط اقلیمی و فرهنگی، . اند شده

ها  پوش این پاي آشکارهاي  چنین استفاده از مواد و مصالح طبیعی و بومی، از جمله ویژگی و هم

 درگذشتهمرکز استان خراسان جنوبی، از جمله مناطقی است که  شهرستان بیرجند،. است

کل کشور برخوردار بوده  یحتپوش آن از شهرت و اعتبار بسیاري در منطقه و  تولیدات پاي

صنعتی بومی که امروزه از آن چیزي جز نام و آوازه، و معدود استادکاران کهنسال، - هنر. است

عالوه بر اهمیت فرهنگی و تاریخی، حرفۀ  کفاشی این در حالی است که  .باقی نمانده است

صنعتی بومی، به دالیلی همچون تکیه بر دانش و نیروي کار بومی و -هنر عنوان بهسنتی 

زایی نیز  تواند از جنبه اقتصادي و اشتغال گیري از مواد و مصالح محلی و در دسترس، می بهره

صنعت کفاشی -سایی و معرفی هنرهدف از انجام این پژوهش شنا. حائز اهمیت ویژه باشد

سنتی در شهرستان بیرجند، محصوالت، فرآیند تولید و ابزار و مصالح مورد استفاده در این 

این حرفۀ بومی، شناسایی و  اءیو احبدیهی است که گام اول در زمینۀ  حفظ . باشد صنعت می

چنین با تکیه  سازي، و همآن فراهم گردد تا با رفع نواقص و بهینه نهیزم شیپمعرفی آن است تا 

امروزي تبدیل  کننده مصرفپوش سنتی به محصولی کاربردي براي  بر خالقیت و نوآوري، پاي

گیري از  صورت که با بهره بدین. پذیرد تحلیلی انجام می- این پژوهش به روش توصیفی. شود

-ویکرد تاریخیاي، مشاهده و مصاحبه و با تکیه بر ر فنون گردآوري اطالعات به روش کتابخانه

گردد تا حرفۀ کفاشی سنتی و نمونه تولیدات آن در شهرستان بیرجند شناسایی  تحولی تالش می

  .و معرفی گردد

  ، کفاشی سنتی، شکلپوش بیرجند، هنر بومی و سنتی، پاي:هاي کلیدي واژه

                                               
  leylikhorashadi@yahoo.com    .مربی صنایع دستی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران*
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  مقدمه - 1

ر هر هاي گوناگون، د پوش سنتی در فرم، رنگ، جنس و کیفیت استفاده از پوشاك و پاي

غناي فرهنگی و تمدن کهن آن کشور  بازگوکنندهاي،  کشور و در میان هر قوم و قبیله

کند، رنگ باختن  می دوچندانکه اهمیت این امر را در عصر حاضر  آنچه. باشد می

هاي فرهنگی و سنتی در هیاهوي زندگی مدرن، و تغییر و تحول  بسیاري از این جلوه

 انگرینماهاي سنتی هر قوم  پوش ی، البسه و پايبه عبارت .سریع مد و ذائقه است

خصوصیات اجتماعی، جغرافیایی و حتی تاریخی مردم آن قوم بوده، و در آن 

بنابراین حفظ این . باشد هاي اقلیمی، همراه با هویت فرهنگی، ملحوظ می ویژگی

ها  مقابله با فرهنگ مهاجم و حرمت گذاشتن به هویت و اصالت منظور بهها  پوشش

ایران کشوري پهناور است، با فرهنگی غنی و تمدنی کهن؛ عالوه بر این . وري استضر

هاي  چنین وجود قومیت عواملی همچون شرایط اقلیمی و آب و هوایی متنوع و هم

هاي متفاوت، سبب گشته است تا پوشاك سنتی و  و سنت ورسوم آدابمختلف با 

  .اي برخوردار باشد هالعاد هاي محلی در این کشور از تنوع فوق پوش پاي

تولید کفش در  که آن، و قبل از )پیش قرن مینتا حدود (دور  چندان نهدر گذشته 

هاي خارجی بازار تولید داخلی را  ، و یا ورود کفش1ایران شکل صنعتی به خود بگیرد 

گیري از  ساز در هر منطقه با بهره هاي سنتی و دست پوش ، پايبا مشکل مواجه سازد

نیاز روزمره مردم  یخوب به، و دشدهیتولدر دسترس توسط استادکاران محلی مواد اولیه 

است که  مناطقی بوده ازجملهشهرستان بیرجند نیز . نمودند در این زمینه را تأمین می

، بلکه شهرت و آوازه جوابگوي نیاز مردم بومی بوده تنها نهپوش محلی آن  تولیدات پاي

این در حالی است که امروزه از این . است رسیده جوار نیز می آن تا سایر مناطق هم

  .است ماندهیباقزیبایی و تنوع در مدل، تنها نامی  باوجودها،  پوش پاي

، حفظ و احیا و ادامه فرآیند تولید سو کیاما باید به این نکته توجه کرد که از 

 عنوان بهمحصولی کامًال کاربردي و مصرفی، و همچنین  عنوان بههاي سنتی پوش پاي

 توجه است؛ و از سوي دیگر نیز درخوریکی از عناصر فرهنگ قومی، امري ضروري و 
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سودآوري  ۀنیزمدراي  تواند جایگاه ویژه صنعت بومی می-یک هنر عنوان بهاین حرفه 

هایی  هاي سنتی واجد مزایا و قابلیت پوش پاي. زایی داشته باشد اقتصادي و اشتغال

رفع مشکالت، و ایجاد تغییر و تحول در طراحی و تولید این هستند که با تکیه بر آن و 

بخشی از هویت هنري،  عنوان بهتوانند  گیري از خالقیت و نوآوري، می با بهره محصول

و یا عنصري براي مصرف روزمره اما با اصالت قومی، همچون گذشته به جایگاه اصلی 

اقداماتی در راستاي  ضروري است تابنابراین . بازگردندخود در زندگی امروزي 

پوش سنتی، و حمایت از تولیدکنندگان در  شناسایی، معرفی و بهبود وضعیت تولید پاي

  .این رشته صورت گیرد

هاي  پوش دانش فنی و اطالعات مربوط به چگونگی مراحل تولید پاي ازآنجاکه

شفاهی و  صورت بهتاکنونهاي هنرهاي سنتی،  سنتی مانند بسیاري از دیگر رشته

 یحت، و هیچ منبع مکتوب و موثقی در این زمینه وجود ندارد، و افتهیانتقالنهیس به نهیس

ها براي نسل جدید ناآشنا است؛ بنابراین ضروري است تا  پوش نام بسیاري از این پاي

ها و تدوین اصول  پوش ابتدا پژوهشی جامع و کامل در زمینه شناخت و معرفی این پاي

صنعت -ه آن صورت گیرد، تا هم مانع زوال فراموشی این هنرفنی و اطالعات مربوط ب

با تکیه بر . مندان قرار گیرد راهنما در اختیار سایر محققان و عالقه عنوان بهگشته، و هم 

هاي  پوش توان به شناخت و بررسی معایب پاي این اطالعات بنیادین در مراحل بعد می

و چه در سطح کشوري پرداخته، و اي  سنتی و دالیل رکود آن، چه در سطح منطقه

راهکارهایی جهت حفظ و احیاء این محصول و تبدیل آن به محصولی کاربردي و 

گیري از  این پژوهش بر آن است تا با بهره. در دنیاي امروز ارائه گردد پسنديمشتر

هاي میدانی و مصاحبه با استادکاران و افراد آگاه در  اطالعات موجود، و انجام بررسی

هاي سنتی شهرستان بیرجند و معرفی انواع آن، ابزار و  پوش زمینه، به شناخت پاي این

  .ها بپردازد پوش مواد مورد استفاده و نحوه تولید این پاي

:االتی که این پژوهش در پی یافتن پاسخ آن است شامل موارد زیر استؤس

هاي سنتی و بومی بیرجند کدام است؟ پوش انواع پاي-
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اد و ابزار مورد استفاده در کفاشی سنتی در بیرجند به چه شکل شیوه تولید، مو-

بوده است؟

  شناسیروش - 2

گیري از  صورت که با بهره بدین. پذیرد تحلیلی انجام می-این پژوهش به روش توصیفی

بر رویکرد  اي، مشاهده و مصاحبه و با تکیه فنون گردآوري اطالعات به روش کتابخانه

گردد تا پیشه کفاشی سنتی و نمونه تولیدات آن در شهرستان تحولی تالش می-تاریخی

  .بیرجند شناسایی و معرفی گردد

در روند . محدوده جغرافیایی مورد پژوهش شهر بیرجند و مناطق اطراف آن است

انجام این پژوهش تعداد ده کارگاه کفاشی قدیمی دایر در شهرستان مورد بازدید 

که دوران تولید (سال  70اران کفاش در رده سنی باالي و با پنج نفر از استادک قرارگرفته

 پوشيپاسنتی بیرجند را به یاد دارند و خود نیز از تولیدکنندگان  يها پوشيپاو رونق 

، که اظهارات شوندگان مصاحبهنام و مشخصات . است گرفته انجام، مصاحبه )اند بوده

آورده  1است، در جدول شماره  قرارگرفتهمورداستفادهها در تنظیم متن این پژوهش  آن

  .شده است

  )1398پژوهشگر، (شوندگان مصاحبهنام و مشخصات  -1جدول

شونده مصاحبهنام   ردیف
تاریخ انجام 

  مصاحبه
  نوع فعالیت در حال حاضر  محل فعالیت

  1393آبان   ابراهیم زکریا  1
روستاي چرمه از توابع شهرستان 

  سرایان
  پوش سنتی تولید پاي

2  
 نیمحمدحس

  کاملی
  بازار سنتی شهر بیرجند  1398خرداد 

پوش سنتی  تولید پاي

  محدود صورت به

  تعمیرات کفش  بازار سنتی شهر بیرجند  1398خرداد   حسین زینلی  3

4  
غالمحسین 

  اردشیري
  تعمیرات کفش  خیابان حکیم نزاري، شهر بیرجند  1398خرداد 

5  
 یمحمدعل

  هوشیار
  بازار سنتی شهر بیرجند  1398خرداد 

پوش سنتی  تولید پاي

  )مردانه(
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  پیشینه پژوهش - 3

هایی در زمینه پوشاك سنتی و محلی مناطق  ، مجموعه پژوهش)1382(ناهید امیدي 

مختلف استان خراسان بزرگ انجام داده و نتایج حاصل از این پژوهش را در کتابی 

 نوانع بهدر حال حاضر این کتاب . منتشر کرده است» دیده دل و دست«عنوان به

پوش اقوام در نقاط مختلف استان  ترین مرجع در زمینه انواع پوشاك و پاي کامل

  .شود خراسان شناخته می

دوره کارشناسی ارشد خود با عنوان  نامه انیپا، در بخش اول )1392(عاطفه رازقی 

به معرفی و بررسی وضعیت » دستی بیرجند و تأثیر آن بر اقتصاد خانوار صنایع«

در این بخش، . در شهرستان بیرجند پرداخته است یدست عیصنالف هاي مخت رشته

هاي  یکی از رشته عنوان بههاي سنتی بیرجند را  پوش پژوهشگر کفاشی سنتی و پاي

  .کند در این منطقه معرفی می یدست عیصناشدهمنسوخ

خاص بر  طور بهکار پژوهشی جامع و کاملی که  تاکنوناما الزم به ذکر است که 

رفی حرفۀ  بومی کفاشی سنتی و انواع تولیدات آن در شهرستان بیرجند متمرکز روي مع

بنابراین ضرورت انجام کار پژوهشی جامع و بنیادي در این . باشد، صورت نگرفته است

  .زمینه واضح است

  

کفش و کفاشی سنتی در بیرجند - 4

و معمول و مرسوم  پوشند که امروزه می آنچهپوش مردم بیرجند در اوایل این سده با  پاي

ها از میان  پوش در حال حاضر بسیاري از انواع آن پاي. بوده استاست بسیار متفاوت

بیرجند  هاي خانهاکثر گذشته در  در. اند رفته، و جاي خود را به انواع جدیدي داده

طریق این گران از  صنعتی بومی رواج داشت، و بسیاري از صنعت عنوان بهیباف وهیگ

کفش ساده زنانه با سه : آن زمان شاملدر پوش رایج  انواع پاي. کردندمیامرارمعاش

ها، گیوه هدر بین گیو(دار و انواع گیوه  نوع پاشنه استخوانی، چوبی ساده، چوبی گل
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در اصطالح (، ارسی یا روسی با رویه و کف چرم، نیم ساق )شاهزیله بسیار معروف بود

کشاورزان، چپت براي استفاده چوپانان از جنس براي استفاده ) یا پوزار پوزدارمحلی 

دار، ساغري، کفش  الستیک، پاشنه فنجانی از جنس چوب با رویه چرم، کفش طبلک

  .است بودهپاچوك و ) از جنس جیر(گرجی، گالش 

هاي متمادي به دیگر نقاط  پوش بیرجند در طول سال آوازه مرغوبیت تولیدات پاي

گاه حتی تولیدکنندگانی از تبریز براي آموختن  کشور نیز رسیده بود؛ تا آنجا که

هاي  کفاشان از تمام شهرستان. کردند وفن استادان این حرفه به این دیار سفر می فوت

هاي  جوار سفارش داشتند، و مشتریان براي سفارش کفش هاي هم استان یحتاطراف و 

جام، تایباد،  بتهاي بیرجند در شهرهاي تر تولیدات کفاشی. گرفتند بیرجندي نوبت می

ویژه روستاییان اطراف  به. شد خواف، خاش، ایرانشهر و زاهدان نیز عرضه می

  ).108-107: 1381رضایی، (ها بودند  پوش حیدریه از مشتریان ثابت این پاي تربت

زمان با دوران رونق این حرفه در شهر بیرجند حدود سیصد کارگاه ساخت  هم

 پوش پايان بیرجند فعال بوده، و اتحادیه تولیدي هاي محلی در شهرست پوش انواع پاي

ها  هاي کفاشی از دیگر کاسبی سال پیش تعداد مغازه 50-40حدود . وجود داشته است

عنوان یکی از اصناف شهر بیرجند خود به چند صنف  دوزان به بیشتر بود؛ و کفش

بازار در . شدند دوزان، چپت دوزان و چارق دوزان تقسیم می داخلی مانند ارسی

ارسی و فرنگی، قندوره  پوش پايشد، انواع  ها که به قیصریه آن روزها منتهی می کفاش

دوز، تهیه  صورت دست و پوتین براي مردان، و کفش ساده براي زنان، در تمام موارد به

برگشته، و همچنین انواع نعلین هم  آبی و نوك1ساغري با تیماج پوش پاي. شده است می

؛ رزاقی، 43: 1378هیل، (گردید  هاي خاص فراهم می در دکان براي طبقه روحانی

اي،  کاملی، هوشیار، انگشتري، نقره نیمحمدحسدر حال حاضر آقایان ). 80: 1392

غالمحسین اردشیري و کربالیی محمدحسین هامونی ازجمله تولیدکنندگان محلی 

.باشند پوش در بیرجند می پاي

                                               
  .شود چرم بز اصطالحاً تیماج نامیده می- 1



  

  

  

  

351|ه  ، خراشادیزاد... شناخت و معرفی حرفه کفاشی سنتی و تولیدات

با رواج استفاده از تولیدات صنعتی و  ، واما از حدود چهل سال پیش تاکنون

 کهيطور به. تدریج کاسته شد پوش محلی به هاي تولید پاي اي، از تعداد کارگاه کارخانه

در حال حاضر این حرفه در شهر بیرجند و نواحی اطراف آن، که روزگاري مشغول به 

هم  اگرچه هنوز. درآمدهاستنیمه منسوخ  صورت بهپوش سنتی بودند،  تولید پاي

خورد، اما به دلیل عدم استقبال  چندین کارگاه سنتی کفاشی در بازار بیرجند به چشم می

صرفه نبودن  ها، و درنتیجه به چنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه از تولیداتشان، و هم

پردازند؛ و  هاي مستعمل می پوش تولید، پیشکسوتان این صنعت اغلب به کار تعمیر پاي

استاد . گیرد ها همچنان کار تولیدي صورت می اد معدودي از این کارگاهتنها در تعد

رغم مشکالت موجود، جهت  زینلی ازجمله استادکاران قدیمی این رشته است که علی

: 1392رزاقی، (1دهد صنعت، همچنان به فعالیت خود ادامه می-حفظ و تداوم این هنر

هاي کفاشی سنتی و با همت معدود کارگاه شمار انگشتدر حال حاضر در تعداد ). 93

هایی همچون چپت، ارسی مردانه،  پوش در این رشته، پاي ماندهیباقاساتید پیشکسوت 

  .شود بسیار معدود، کماکان تولید می صورت بهپوزار و گیوه 

رویه قیمت  هاي مربوطه، افزایش بی مطلوب سازمان تیحما عدمنبود سرمایه کافی، 

چنین عدم استقبال مردم از  هاي بازاري و وارداتی و هم ده از کفشمواد اولیه، رواج استفا

ها،  هاي محلی به علت قیمت نسبتًا باال، سنگینی وزن و عدم تنوع در نمونه پوش پاي

توان آن را از عوامل کسادي بازار و رکود  مواردي هستند که در حال حاضر می ازجمله

در حال حاضر نیز غالبًا اهالی . نستهاي سنتی در این منطقه دا پوش در تولید پاي

باشند؛ چراکه در مقایسه با سایر  ها می پوش روستاها و کشاورزان از خواستاران این پاي

رو، در  ازاین. هاي موجود در بازار، از استقامت و کارایی باالیی برخوردار هستند مدل

                                               
ی در شهر بیرجند و سایر مناطق همجوار هاي محل البته الزم به ذکر است آنچه که در حال حاضر در کفاشی- 1

هاي مردانه هستند که به علت دوام و کارایی باال جهت استفاده در کارهاي کشاورزي و  شود، اکثرًا مدل تولید می

هاي  ها نیز تقریباً از فرم سنتی خود خارج شده و اکثراً تقلیدي از مدل پوش شوند؛ و البته این پاي غیره استفاده می

  .دانست» پوش سنتی پاي«ها را  توان تولیدات این کارگاه بنابراین در برخی موارد نمی. هستنداروپایی 
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در کنار . دهند پوش سنتی را این قشر تشکیل می حال حاضر اکثریت مشتریان پاي

شود که مطابق با میل مشتري  صورت سفارش انجام می ها، برخی تولیدات نیز به این

  .گردد مدل خاصی تولید می

گر ارزش و جایگاه  نوعی بیان در بیرجند، که درواقع بهقدیمی  ورسوم آدابازجمله

پوشی  که پاي هپوش در فرهنگ و سنت این مردمان بوده است، به این صورت بود پاي

اي از جنس استخوان شتر،  ، با پاشنهکه رویه آن از چرم قرمز و گاهی سبزرنگ بودزیبا 

عنوان پیشکش و هدیه به  بهکرده و آن را  تهیه، شده بودبا نقش و نگار تزئین که 

، تصاویر 2مراجعه شود به جدول شماره (کردند  عروس، در مراسم نامزدي استفاده می

یک » کردن1در کُوش«به عبارتی، اصطالح ). »سبزکفش «و » کفش ساده«مربوط به 

در خراسان » بله برون«درواقع شب . دختر به معناي نامزدي او براي یک پسر بوده است

در این . معروف است» کفش پا کُنی«یا شب » جواب استُنی«تر به شب  جنوبی بیش

 اندازه به» نشونی«عنوان  پوش نیز به شب خانواده داماد عالوه بر حلقه، یک جفت پاي

شد، مقداري پول نقره  که بین طرفین موافقت می ازآن پس. کردند پاي عروس تهیه می

. کردند عروس می يپا بهها را در میان هلهله و شادي  ریختند، و آن ها می پوش داخل پاي

به همراه آینه و شمعدان و  ،پوش قبل از عقد براي عروس و مادر و خواهرش خرید پاي

پوش در کنار طال و جواهر و البسه در  خرید دو جفت پايو همچنین  و لباس،انگشتر 

مواردي است که نشان  ازجمله،شب چله از طرف داماد براي پیشکش به عروس

ها در کنار طال  پوش ، در فرهنگ مردمان این منطقه، پايدور چندان نهدهد در گذشته می

پوشیدن یک جفت چارق . شدند یمحسوب مو جواهر و غیره، جزو هدایاي ارزشمند 

دار براي داماد، جزو لباس شب  دار براي عروس و یک جفت چارق نقش نقش

  ).146-145: 1333، شکورزاده(رفت  میشان به شمار عروسی

                                               
  کفش - 1
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  پوش سنتی شهرستان بیرجند هایی از پاي معرفی نمونه - 5

وب و مشاهدات گیري از شواهد موجود و استناد به منابع مکت در این بخش، با بهره

هاي سنتی شهرستان بیرجند شناسایی و معرفی گردیده  پوش هایی از پاي میدانی، نمونه

شامل نام، جنس، کاربرد، کاربرد (، اطالعات مربوط به هر نمونه 2در جدول . است

تا  شده ارائهچنین تصاویر مربوطه  و هم) هاي شاخص جنسیت و دیگر ویژگی ازلحاظ

الزم به ذکر است که در برخی از . تر گردد ها آسان ه نمونهشناخت، بررسی و مقایس

وجود  موردنظرپوش  موارد، بدین علت که دسترسی به نمونه عینی و موجود پاي

به تصاویر  اجبار بهرو نیازا. ها میسر نیست نداشته، لذا امکان ارائه عکس از این نمونه

بر اساس توصیفات موجود،  شده انجامهاي  در کتب تاریخی، و یا طراحی شده ارائه

اندك و  يقدر به، اطالعات بدست آمده )چسبک(اما در یک مورد . بسنده شده است

پوش بر اساس این توصیفات نیز مقدور نیست؛  ترسیم عکس پاي یحتمختصر است که 

  .است شده ارائه، این مورد بدون عکس رو نیازا

  

)1398پژوهشگر، (ان بیرجند سنتی شهرست هاي پوش يپاانواع  يبند دسته-2جدول 

نام 

  پوش يپا

تلفظ 

  التین

کاربرد   کاربرد  جنس

 ازلحاظ

  جنسیت

  عکس  ها سایر ویژگی

  

ارسی یا 

  روسی

  

Orsi  
  

  

  

  چرم

  

  عموم مردم

  

زنانه و 

  مردانه

پوش  این نوع پاي

نخست از روسیه وارد 

نوع زنانه و . ایران شد

مردانه آن هردو به 

همین نام خوانده 

ی نوعی ارس. شد می

  .دار است کفش پاشنه

  )545: 1385غیبی (
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  پاچوك

  

  

  

pāčok  

پارچه یا 

پوست 

خرما و 

تخت 

  چوبی

  

  

براي 

استفاده در 

داخل 

  حمام

  

  

زنانه و 

  مردانه

پاچوك نوعی چارق 

تخت چوبی است، که 

براي ساخت رویه آن 

دو بند از پوست خرما 

و یا پارچه به شکل 

ضربدري بر روي تخت 

    .شد می با میخ متصل
  )1398پژوهشگر، (

  

  پوزار
powzar

  

چرم و 

  الستیک

  

  روستاییان

کشاورزان 

و 

صحرانوردا

  ن

  

  

  مردانه

هاي مردانه  پوش پاي

ضخیم و سنگین 

روستاییان و کشاورزان 

و کارگران را با این نام 

پوزاردوزي . خوانند می

هاي  در گذشته، از پیشه

بازار بود، و  پررونق

 ورتص بهنیز  اکنون هم

بسیار معدود، برخی از 

هاي سنتی  کارگاه

 کفاشی بازار بیرجند به

مشغول  آنساخت

  .هستند

)1398پژوهشگر، (

  

  

  1چپت

  

  

  

chapat  

  

  

چرم و 

  الستیک

  

  

مورداستفاد

چوپانان  ه

و 

  روستائیان

  

  

  

  مردانه

پوش که رویه  نوعی پاي

آن از نوار ضربدري 

چرم، و تخت آن از 

الستیک کهنه اتومبیل 

چپت .شد اخته میس

معدود  ازجمله

  هاي سنتی  پوش پاي
)www.skchto.ir(  

                                               
شد که وجه تسمیه این نام احتماًال به دلیل شباهت لنگ چپ و  نیز گفته می» چپ پات«در گذشته به چپت  - 1

  .راست کفش و جهت دار نبودن آن بوده است
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شهرستان بیرجند است 

که تولید آن در تعداد 

هاي  معدودي از کارگاه

کفاشی سنتی تا به امروز 

  1.ادامه یافته است

  

  

  Časbak  چسبک
  

  

  

  

  چرم

  

  

مورد 

استفاده 

نوجوانان 

  در تابستان

  

  

  

زنانه و 

  مردانه

  

  

نازك  نوعی کفش

بنددار تابستانی، که 

وقتی بندهایش به مچ 

شد، به کف  پا بسته می

  2.چسبید پا می

  

  

  
(www.pinterest.com)

  

  

saqari  ساغري
  

  

  

  چرم

  

  

  عموم مردم

  

  

  زنانه

  

از پوش  نوعی پاي

تیز،  با نوك 3چرم، جنس

دوزي  و رویه گالبتون

شده

  
  )140: 1382امیدي، (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شبیه  پوش پاينوعی 

دمپایی، که قسمت 

اش  پاشنه آن از پنجه

این نوع . تر است باریک

پوش بیشتر  پاي

  

  

  

  

  

                                               
در فهرست آثار  6/10/1395پوش سنتی چپت بیرجند در تاریخ  ساخت پاي الزم به ذکر است که مهارت و - 1

  .معنوي کشور به ثبت رسیده است

تصویر ارائه شده بر اساس توصیفات، احتمالی است و به علت عدم کسب اطالعات کافی در مورد این نمونه  - 2

  .توان تصویر دقیقی از آن ترسیم نمود پوش، نمی پاي

 ،پوش ساغري شود و عمومًا منظور از پاي شود که از پوست االغ تهیه می ه چرمی گفته میاصطالحًا ساغري ب- 3

  .پوشی است که از چرم االغ تهیه شده باشد پاي
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کفش 

  ساده

  )ننعلی(

  

  

  

  

  

  

kowše 
sāde  

  

چرم 

) تیماج(

براي رویه 

و زیره؛ 

چوب و 

فلز براي 

  پاشنه

  

  

عموم مردم 

  و اعیان

  

  

زنانه و 

  مردانه

؛ بانوان بوده مورداستفاده

ردانه آن و اغلب نوع م

یمکاز نوع زنانه 

تر  میو ضخ تر بزرگ

.شد میساخته 

کفش ساده داراي 

هاي مختلف از  قسمت

قبیل سروار، گوك، 

. گوشوار و پاشنه است

جاي پاشنه یک نعل  به

منحنی آهنی ظریف به 

یک . کوبیدند زیر آن می

روي  1پاشنه چوبی

چسباندند که  کفش می

پاشنه پا روي آن قرار 

حاشیه در . گرفت می

اطراف سروار نیز نوار 

» زه«سیاه چرمی به نام 

  .شد تعبیه می

پاشنه چوبی این 

پوش را گاهی با  پاي

هاي رنگی نقش  خال

انداختند، و گاه روي  می

آن از استخوان شانه 

شتر یک روکش 

 2کشیدند، استخوانی می

  

  
(www.skchto.ir)  

  

  

                                               
. گفتند می» گوك«یا » طبلک«کردند، و به آن اصطالحاً  پاشنه را معموالً از چوب درخت توت یا انجیر تهیه می - 1

اي خاص بود و بازاري نسبتاً گرم  در گذشته حرفه» پاشنه سازي«. کردند تهیه میندرتاً این طبلک را از چرم نیز 

  .داشت

  .ساختند گاهی نیز کل پاشنه را از استخوان می - 2
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و آن را منقش 

کفش ساده . نمودند می

پاشنه استخوانی 

مخصوص اعیان جامعه 

د، اما توده مردم از بو

همان نوع ساده پاشنه 

.کردند چوبی استفاده می

  

کفش 

سوز 

  )سبز(

  

  

sowz  

  

  چرم

تیماج (

  )سبز

  

عموم مردم 

  و اعیان

  

  زنانه

کفش سوز، در واقع 

همان کفش گرجی 

این نوع . سبزرنگ است

پوش تقریباً مانند  پاي

کفش ساده است، با این 

آن  پنجه نوكه تفاوت ک

  .گردد به سمت باال برمی

(www.skchto.ir)  

  

  

قندره یا 

  قنداره

qondor
ə  

  

  

چرم، و 

چوب 

براي 

  پاشنه

  

  

  اعیان

  

  

  زنانه

  

پوشی چرمی که  پاي

از اي بلند  داراي پاشنه

چوب و شبیه  جنس

رویه آن . فنجان است

را پا يروتمام 

، و ساق پوشاندیم

کوتاهی دارد که تا مچ 

گیرد؛ و آن را  را میپا 

پاشنه . بندند با بند می

پوش اندکی  این پاي

بلند ولی پهن و کلفت 

  .است

  
)www.iichs.ir(  
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  کتراك

  

  

katrâk  

  

چرم یا 

پارچه و 

  چوب

  

براي 

استفاده در 

داخل 

  حمام

  

  

زنانه و 

  مردانه

  

نوعی چارق کف چوبی 

بیشتر » پاچوك«که مانند 

در حمام از آن استفاده 

  .شد می

  
  )1398پژوهشگر، (

  

  

  

  

  

کلوش یا 

  گالش

  

  

  

  

  

  

  

  

kalowš  

  

  

  

  

  

الستیک و 

پارچه 

  مخمل

  

  

  

  

  

  عموم مردم

  

  

  

  

  

زنانه و 

  مردانه

قسمت تخت و رویه این 

پوش جیري از  پاي

. شد الستیک ساخته می

پوش چپ  این مدل پاي

گویا . و راست نداشت

پوش از  مدل این پاي

روسیه وارد ایران شده 

پوش ساده  پاياین . است

به دلیل سبکی و راحتی 

آن در میان طبقات 

مختلف کاربرد داشته 

هایی که براي  نمونه. است

اعیان و خوانین تولید 

شد داراي آستري از  می

. هاي مخملی بود پارچه

طور  پوش را یا به این پاي

کردند که  مستقیم به پا می

هم » کفش جیر«به آن 

گفتند؛ و یا کفش  می

ي حفاظت چرمی را برا

داخل آن  و گلاز آب 

پوش  این پاي. نمودند می

امروزه نیز کمابیش 

  .گیرد قرار می مورداستفاده

  

  

  

  

  

  
(www.authgram.com)  
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  گرجی

  

  

  

  

  

  

  

  

gorji  

  

  

  

  

  

  چرم و فلز

  

  

  

  

  

  اعیان

  

  

  

  

  

  زنانه

پوش در  این نوع پاي

سال پیش  100حدود 

شده  در بیرجند تولید می

که  نبه دلیل ای. است

اصل این نوع مدل از 

گرجستان و روسیه 

، به نام گرجی واردشده

.شود شناخته می

این مدل شامل 

هاي جلوباز یا  پوش پاي

جلوبسته، داراي 

برگشته بود، که در  نوك

هاي مختلف سیاه،  رنگ

اي، قرمز و یا سبز  قهوه

پس از . شد ساخته می

پوش  دوخت، این پاي

را با گالبتون دوزي و 

ه دوزي تزیین یا آجید

سطح رویه . کردند می

پوش از چرم  این پاي

بود و در قسمت تخت 

آن عالوه بر چرم، 

قطعات فلز و میخ به 

  .رفت کار می

  
)www.pinterest.com(  

  

  

  

  

  گرگابی

  

  

  

gorgabi  

  

  

  چرم

  

  

  عموم مردم

  

  

 -  

  

  

پوش  نوعی پايگرگابی 

  .است شبیه چارق

  

  

  
(www.charogh.com)
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  گیوه

  

  

  

  

givə  

  

  

  

نخ ابریشم 

یا پنبه، 

چرم، 

  پارچه

  

  

  

  عموم مردم

  

  

  

زنانه و 

  مردانه

هاي زنانه معموالً  گیوه

کف چرمی بود و آن را 

بسیار ظریف، با قالب 

و یا سوزن و نخ باریک 

ترین  مرغوب. بافتند می

نوع گیوه اشرافی زنانه 

را با نخ ابریشمی 

به گفته 1.بافتند می

کفاشان قدیمی بیرجند، 

اکثریت بانوان  درگذشته

بیرجندي در خانه به 

کار بافت رویه گیوه 

سپس . اند مشغول بوده

هاي آماده  این رویه

ها به زیره  توسط کفاش

از چرم یا  شده هیته

پارچه متصل و روانه 

.شد بازار می

  

  

  
(www.iribnews.ir)  

  

  

  مسی

  

mesi

  

  

  مس

  

عیان و ا

اشراف و 

براي 

استفاده در 

داخل 

  حمام

  

  

  زنانه

  

نوعی دمپایی زنانه 

مخصوص حمام که آن 

از . ساختند را از مس می

پوش فقط زنان  این پاي

و دختران خانواده 

اشراف استفاده 

  .کردند می

  

  
  )1398پژوهشگر، (

                                               
توان به روستاهاي رومنجان، سیوجان و شهر خوسف اشاره کرد  در میان نقاط روستایی شهرستان بیرجند می - 1

  .اند دهکه داراي سابقه کهن در تولید گیوه بو
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  ابزار، مواد اولیه و شیوه سنتی تولید - 6

پوش چرمی سنتی تقریبًا مشابه  هاي تولید پاي ولید در کارگاهابزار، مواد اولیه و شیوه ت

انواع چرم . هاي مختلف وجود دارد هاي اندکی در مدل یکدیگر بوده و تنها تفاوت

اي و  هاي ظریف فلزي، نخ پنبه هاي مستعمل موتور و ماشین، میخ طبیعی، الستیک

ترین مواد اولیه  دهعم هاي مستعمل و مقوا، ، چسب و سریش، موم، پارچهپالستیکی

 کاررفته بهانواع مواد اولیه و مصالح . هاي سنتی هستند پوش در ساخت پاي مورداستفاده

  .است شده ارائهو  يبند دسته3پوش سنتی در جدول  در تولید پاي

  

  )1398پژوهشگر، (مواد اولیه و مصالح بکار رفته در فرآیند کفاشی سنتی  -3جدول 

  عکس  کاربرد  مصالح/مواد  ردیف

  

  

1  

  

  

  

  

  

  چرم طبیعی

  

در انواع چرم شتر، گاو، گوسفند، 

بز و االغ جهت ساخت رویه و 

  پوش آستر و همچنین زیره پاي

)آرشیو میراث فرهنگی سرایان(

  

  

  

2  

  

  

  الستیک

در ساخت هاي متأخرتر در دوره

 متیق ارزانهاي  پوش پاي

هاي مستعمل خودرو نیز  الستیک

ها  پوشرفت که این پاي بکار می

، چپلیت یا ته تحت عنوان چپت

چنین  هم. شوند موتوري شناخته می

این ماده در ساخت قسمت تحتانی 

اي  ها کاربرد گسترده پوش انواع پاي

  داشته است

  

  
  )1398پژوهشگر، (
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3  

  

  )فلزي(میخ 

هاي کوچک فلزي در مرحله  میخ

کارکشی رویه و همچنین اتصال زیره 

  روند به رویه به کار می

  
  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نخ

اي که در اصطالح محلی  هاي پنبه نخ

معروف است، از درمی یا ریس به 

رشته نخ به  40تابیده شدن حدود 

و به دلیل استحکام و  12آید  وجود می

مقاومت زیاد در دوخت انواع 

  پوش کاربرد دارد پاي

  

  

  
  

نوع دیگر نخ که به نام نخ الستیکی 

چه استحکام آن شود، اگر شناخته می

اي بیشتر است، اما در  نسبت به نخ پنبه

. مقابل گرما و حرارت مقاومت ندارد

از این نوع نخ غالباً براي دوخت و 

عالوه . شود پوش استفاده می تعمیر پاي

بر این، براي دوخت قسمت داخلی 

  پوش نیز این نوع نخ کاربرد دارد پاي

  

  

  

  

  

5  

  

  

  

  

  

  

  چسب

  

  

  

هاي  چسب انواعاز در کفاشی سنتی 

طبیعی همچون سریش، صمغ 

درخت زردآلو و کنجاله، و در حال 

هاي صنعتی مانند  حاضر از چسب

PU براي چسباندن اجزاي مختلف ،

چنین اتصال زیره به  پوش، و هم پاي

  .شود رویه استفاده می
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6  

  

  

پارچه 

  مستعمل

  

  

جهت ساخت زیره گیوه در فرآیند 

  شودتولید سنتی استفاده می

  

(www.madeh41.blogfa.com)

  

  

  

7  

  

  

  

  مقوا

  

  

پوش  جهت ساخت کفی داخلی پاي

  رود به کار می

  

  
  

  

  

8  

  

  

  

  

  موم

  

به نخ و ایجاد  یبخش استحکامبراي 

سهولت در مراحل دوخت 

پوش، انواع نخ به موم  پاي

  شوند آغشته می زنبورعسل

  

  
  

  

از چرم  که غالبًا ،ها چرم است پوش ترین مواد اولیه بکار رفته در انواع پاي اصلی

پیش از شروع مراحل کفاشی، چرم را طی انجام  درگذشته. شود گاو و گوسفند تهیه می

سازي چرم  فرآیند آماده. ساختند مراحل خاص، و با استفاده از مواد مخصوص آماده می
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نعت غالباً چرم گاو در ص 1.است شده دادهنشان  1جهت ساخت کفش در نمودار شماره 

کفاشی کاربرد داشت؛ اما برحسب نوع چرم یا نوع گاو، کیفیت آن نیز متفاوت بوده 

عالوه بر چرم گاو، از چرم شتر و گوسفند، بز و اآلغ نیز در ). 83: 1392رزاقی، (است 

پوش، به  چرم گوسفند و بز عالوه بر ساخت رویه پاي. شد پوش استفاده می ساخت پاي

  .رفت آستري کفش نیز به کار می عنوان بهعلت نرمی و نازك بودن، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1398پژوهشگر، (سازي چرم قبل از شروع کفاشی  فرآیند آماده -1نمودار 

  

                                               
هاي  رسد، و گونه متر می 5یا  4ارتفاعش تا . ها که شبیه پسته معمولی است گیاه درختی از تیره سماقی: بنه - 1

هاي خشک نواحی خراسان و کرمان و یزد و فارس و لرستان و کردستان و دیگر  مختلفش در جنگل

 کنند که سقز یا کافی، صمغی استخراج میاز پوست این درخت به وسیله تعبیه ش. هاي ایران فراوان است کوهستان

  ).5042: 1377دهخدا، (شود و در صنعت کاربرد دارد  بطم نامیده می

روغنگران بدین وسیله از کنجد و غیره روغن . آسیاب بزرگی را گویند که آن را با چارپا گردانند نه با آب: خراس

  .س استدر اینجا منظور روغن حاصله از خرا). 9633: همان(گیرند  می

کوبیدن پوست بنه با خراس و 

حل کردن آن در آب سرد

خیساندن چرم به مدت چند روز 

در محلول فوق

» رسیدن«آماده شدن یا به اصطالح 

چرم براي شروع مراحل کفاشی
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هاي ساده و ساغري  پوش در کفاشی سنتی، نوعی چرم سبزرنگ در ساخت پاي

که از 1اتفی شود؛ چرم هاي مختلفی شناخته می کاربرد داشت که بر دو نوع بوده و به نام

هاي ساده  پوش آمد و براي ساخت گوشوار پاي پوست گوسفند و میش به دست می

تر بود و  شد که ضخیم نوعی چرم دیگر نیز از پوست اآلغ تهیه می. کاربرد داشت

شد، و از ارزش زیادي در مقایسه با چرم اتفی  زحمت زیادي صرف تهیه آن می

 سبزرنگمراحل تهیه چرم . شد ناخته میشساغري این نوع چرم به نام . برخوردار بود

سازي،  انواع چرم پس از طی مراحل دباغی و آماده. است شده انیب2در نمودار شماره 

شد ها عرضه می شد، و جهت استفاده به کفاشی خشک گردیده و با دقت تا زده می

  ).85-84: همان(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1398پژوهشگر،(سبزرنگمراحل تهیه چرم  -2نمودار 

  

                                               
1. Atfi 

خواباندن چرم در روغن حیوانی

دانه سبز به چرم  افزودن رنگ

)به صورت محلول در روغن(

سبزرنگ پس  آماده شدن چرم

از گذشت مدت زمان پنج 

هفته یا بیشتر در محلول فوق
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هاي  پوش به یکدیگر از چسب هاي مختلف پاي براي اتصال قسمت درگذشته

نخاله کنجد و هر تخم (طبیعی مانند سریش، صمغ درخت زردآلو و چسب کنجاله 

از صمغ درخت زردآلو عالوه بر خاصیت . است شدهیماستفاده ) روغن گرفته

چسب کنجاله نسبت به . شد پوش نیز استفاده می چسبندگی، براي براق نمودن چرم پاي

صمغ درخت زردآلو از خاصیت چسبندگی کمتري برخوردار بود، و جهت اتصال رویه 

چسب (هاي صنعتی  اما امروزه چسب]. 86: همان[پوش نیز کاربرد داشت  به تخت پاي

PU ،اند هاي طبیعی در صنعت کفاشی شده جایگزین چسب) چسب آهن و غیره .

هاي طبیعی  سبندگی باالتري نسبت به چسبهاي صنعتی از خاصیت چ چسب

که  طوري اند؛ به ها شده در حال حاضر جایگزین دوخت در کفش یحتبرخوردارند، و 

وسیله چسب و بدون  تنها به پوش پايدر بسیاري از موارد اتصال رویه به تخت و زیره 

ه در هاي مورد استفاد البته الزم به ذکر است برخی از چسب. گیرد دوخت انجام می

روند،  هاي کفاشی در ایران به کار می طور گسترده در کارگاه اکنون نیز به کفاشی که هم

اغلب رویه  جهیدرنتو  داده ازدستدر مقابل آب و رطوبت مقاومت و چسبندگی خود را 

  .شود ها در صورت تماس با رطوبت از زیره جدا می این کفش

ساز بوده و شامل  تدایی و اکثراً دستهاي سنتی نیز ساده و اب ابزار کار در کارگاه

  :در جدول زیر است دشدهیقموارد 
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  )1398پژوهشگر، (سنتی  پوشيپادر ساخت  مورداستفادهابزار  -4جدول 

  

انواع درفش جهت دوخت 

  .پستایی به زیره

  
  قیچی جهت بریدن چرم

  

گزن یا گزدن براي بریدن 

  چرم و الیه کردن الستیک

  

  
پانچ براي کن یا  سوراخ

  سوراخ کردن

  

انبر کارکش جهت کشیدن 

) یا سرواررویه(پستایی 

  قالبروي

کارکش جهت خارج کردن 

  کار از قالب

  

  دوخت یدست چرخ

  

  سوهان براي تیز کردن چاقو

  

  
  چکش جهت کوبیدن میخ

  

  
کش که به کمک آن  پاشنه

کار را از قالب بیرون 

  آورند می

  

. یا سندان )یا دوآیه(دوعایه 

هاي کف  جهت زدن میخ

  پوش پاي

  

  قالب چوبی
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  پوش فرآیند تولید پاي - 7

، مراحل ساخت هر یک متفاوت است، اما اصول و پوش هاي مختلف پاي بسته به مدل

  :روند کلی کار مشترك بوده و شامل مراحل زیر است

پوش بر  پاي) یا پستایی یا سروار(در اولین مرحله از فرآیند تولید، اجزاي رویه 

است، برش  شده آمادهمختلف و طبق الگوهایی که از قبل  يهايزبندیسااساس 

هاي متفاوت و  الگوها معموًال پیش از شروع کار، بر اساس مدل). 1عکس (خورد  می

. شوند پوش، تهیه و روي قطعات مقواي ضخیم ترسیم و بریده می سایزهاي مختلف پاي

هاي مختلفی چون پشت پا یا  ش غالباً شامل قسمتپو اجزاي رویه یا پستایی پاي

ساق از سه قطعه  قسمت پی). 3و  2عکس (ساق یا دستک، و رویه یا سروار هستند  پی

زنند  ها را به هم چسبانده و با مشته ضربه می شود که پس از برش، آن چرم تشکیل می

رم ضخیم گاو، هاي مردانه عمومًا از چ براي ساخت رویه کفش در مدل. تا محکم شود

شود  هاي زنانه از چرم گاو با ضخامت کمتر یا چرم بز و گوسفند استفاده می و در مدل

اجزاء . کنند نیز معموًال از چرم گوسفند و یا پارچه استفاده می پوش پايبراي آستر . 13

  .خورند برش می دقت بهبر طبق الگو، با استفاده از قیچی یا گزن  ادشدهی

  

  
  )آرشیو میراث فرهنگی سرایان(م با استفاده از گزن برش چر -1عکس 
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  )آرشیو میراث فرهنگی سرایان(براي برش رویه  مورداستفادهالگوي  -2عکس 

  

  
  )آرشیو میراث فرهنگی سرایان) (پستایی(سازي رویه  برش و آماده -3عکس 

  

 پس از برش، اطراف قطعات چرم را با استفاده از گزدن کمی نازك کرده، که به

منظور برداشتن و کاستن از ضخامت  عمل لویس کردن به. گویند می» لویس«این کار 

کناره چرم براي ایجاد سهولت و تمیزي کار در مرحله کارکشی، چسب زدن و دوخت 

شوند و  در ادامه فرآیند تولید، اجزاي رویه کنار هم جور می. گیرد انجام می پوش پاي

سپس با توجه به نوع و مدل . گردند تصل میمیخ به هم م لهیوس بهطور موقت  به

نخ و سوزن و با دست، یا با استفاده از  لهیوس بهو سفارش مشتري، رویه  پوش پاي

جداگانه از  طور بهدر این مرحله آستر نیز که ). 4عکس (شود  دستی دوخته می چرخ
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در قسمت جلوي . شود است، به رویه دوخته می شده هیتهچرم مناسب یا پارچه 

هاي ضخیم و پالستیک و مقوا  ساق، معموًال چندین الیه آستر از پارچه و پی پوش ايپ

گیر و  عنوان ضربه این آستر ضخیم به. شود چسبانده شده و با مشته کوبیده می

  .کند عمل می پوش پايبخش در قسمت پنجه و پاشنه  استحکام
  

  
  یدست چرخسازي و دوخت اجزاي رویه با استفاده از  آماده -4عکس 

  )آرشیو میراث فرهنگی سرایان(

  

پوش و در صورت نیاز به بند،  پس از دوخت سروار یا رویه، با توجه به مدل پاي

شود  ساق یا رویه ایجاد می هایی به تعداد مورد نیاز روي پی با استفاده از سنبه سوراخ

در این همچنین سایر جزئیات رویه مانند سگک، تسمه، بند و غیره، نیز ). 5عکس (

پس از پایان مراحل دوخت و آماده شدن رویه، . گردند پوش افزوده می مرحله به پاي

در این مرحله ابتدا رویه را دقایقی در ظرف حاوي آب . شود مرحله کارکشی آغاز می

این کار . چالنند می یخوب بهقرار داده تا خیس شود، و در ادامه ) محیط يدما هم(

گیري بهتر آن بر روي قالب، در  پذیري رویه و حالت عطافافزایش خاصیت ان منظور به

پذیري چرم  رطوبت انعطاف(گیرد  با چرم طبیعی صورت می شده ساختههاي  رویه

پوش با کمک انبر کارکش روي  در مرحله بعد، رویه پاي). دهد طبیعی را افزایش می
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شود  بی متصل میهاي کوچک به قالب چو قالب چوبی کشیده شده، و با استفاده از میخ

شود تا چرم  سپس، رویه و قالب به مدت چند ساعت به حال خود رها می). 6عکس (

در این مرحله اگر نیاز باشد رویه با استفاده . و فرم قالب را به خود بگیرد شدهخشک

پس از خشک شدن، ). 7عکس (شود  از نخ و درفش به کفی داخلی کفش دوخته می

که اغلب از چرم گاومیش بریده و ساخته -پوش پاي تخت ،درآمدههاي کف قالب  میخ

گزدن برش خورده تا با فرم  لهیوس بهآن  دورتادورروي قالب سوار شده و  -شود می

شود  پوش و قالب هماهنگ شود؛ سپس با استفاده از درفش به رویه دوخته می کف پاي

  ).9و  8تصاویر (

در صنعت بومی کفاشی در  استفادهدمورهاي  ، قالبدرگذشتهالزم به ذکر است که 

عمومًا در کنار . اند شده هاي محلی و با استفاده از ابزار ساده دستی ساخته می کارگاه

هاي چوبی را بر اساس  نیز دایر بودند، که قالب يساز قالبهاي  هاي کفاشی، کارگاه کارگاه

گفت که در  طور نیاوان ت ساختند؛ و در واقع می از پاي مشتري می شده گرفتههاي  اندازه

ازخصوصاً  مسئلهاین . اکثر موارد هر مشتري قالب کفش مخصوص به خود را داشت

با پاي مشتریان بسیار حائز اهمیت  شده ساختههاي  پوش تناسب فرم و ابعاد پاي لحاظ

  .شود است؛ اصلی که در حال حاضر در صنعت کفاشی تا حدودي نادیده گرفته می

  
  )آرشیو میراث فرهنگی سرایان(زي رویه پیش از کشیدن روي قالب سا آماده -5عکس 
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  )www.arkshoe.comآرشیو میراث فرهنگی سرایان و(مرحله کارکشی  -6عکس 

  

  
  )www.sisishoe.com(دوخت سروار به کفی داخلی کفش  -7عکس 
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گزدن، و هماهنگ کردن شکل و اندازه آن با کف قالب  لهیوس بهبرش اطراف زیره  -8عکس 

)www.tasnimnews.com(  

  

  
  )آرشیو میراث فرهنگی سرایان(پوش پايدوخت رویه به زیره  -9عکس 
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  )1398پژوهشگر، (اي هوشیار پوش، کارگاه آق هاي کامل شده پاي نمونه -10عکس 

  

در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که در مرحله دوخت تخت به رویه، با توجه به 

» دور دوز«و » چپه دوز«ها به دو دسته  پوش نحوه دوخت و اتصال این دو، مدل پاي

در نوع چپه دوز، پس از کشیدن رویه به قالب، ابتدا رویه به تخت . شوند تقسیم می

دیگر زیره از  بار کیشود؛ سپس زیره روي قالب سوار شده، و  دوخته می پوش پاي

ها پنهان است  جاي دوخت صورت نیبد. شود به رویه دوخته می پوش پايقسمت کف 

هاي دوردوز، فقط یک مرحله دوخت  پوش اما در نوع دوم، یعنی پاي. شود و دیده نمی

به قالب و سوار کردن زیره، زیره به وجود دارد؛ بدین ترتیب که پس از کشیدن رویه 

نمایان  پوش پايها در کناره  بنابراین در این مدل جاي دوخت. شود رویه دوخته می

  .است

کنند،  متصل می پوش پايپس از اتصال زیره، پاشنه را با استفاده از میخ به 

از انجام کنند، و اگر نیاز باشد تخت آن را شیار انداخته و پس  را دورگیري می پوش پاي

فرآیند . کنند مراحل تکمیلی، کار آماده تحویل به مشتري است یا آن را روانه بازار می

  .آمده است 3پوش در نمودار شماره  تولید پاي
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  )1398پژوهشگر، (به روش سنتی  پوشيپافرآیند تولید  -3نمودار 

  

  هاي سنتی پوش تولید پايفرآیند ایجاد تغییر و تحول در  - 8

ها،  به عصر اطالعات تعبیر شده است، به دلیل تغییر اطالعات و داده امروز کهدر جهان 

آنان، همه و  مورداستفادهمحیط زندگی و محصوالت  جهیدرنتهاي آنان، و  مردم، خواسته

برش اجزاي مختلف رویه بر اساس الگو

لویس لبه قطعات چرم

دوخت آستر به رویه پوش به  دوخت اجزاي رویه پاي

یکدیگر

پوش تکمیل رویه پاي

کارکشی

پوش و  اتصاال تخت یا زیره پاي

دوخت آن به رویه

اتصال پاشنه، (مراحل تکمیلی انجام 

...)دورگیري، شیار اندازي و 
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در چنین عصري عاقالنه نیست از الگوي . در حال تغییر مداوم است سرعت بههمه 

هاي پیشین  و پیشین در طراحی و تولید محصوالت، که جوابگوي زندگی دوره سنتی

طراحان  آنچهاز سوي دیگر، ). 15: 1386اریسون و اریکسون، (است، استفاده نمود 

ها و  تناسبات، قابلیت. قرار گیرد ها انسانمورداستفادهبایست روزي  کنند می خلق می

هاي جنسی و سنی، مراحل  روهی، تفاوتهاي انسانی، باورها و سلیقۀ  گ محدودیت

اي از نیازها و مطالبات انسانی را در  هاي پیچیده رشد و نیازهاي شغلی، هر یک جنبه

. سازد و ناموفق می رمسئوالنهیغها را فرآیندي  خود دارند، که طراحی بدون توجه به آن

ها را  اوتها و احترام به تف ها متفاوت هستند؛ طراحی بر اساس درك شباهت انسان

  ).96: 1391هاشمی، (دانست  گرا انسانتوان یک طراحی  می

پوش سنتی از دو جنبه کلی و در  روند تغییر شرایط در مسیر تولید پاي

در یک نگاه کلی باید دید که هدف . رویکردهاي متفاوت نتایج متفاوتی را به دنبال دارد

که منظور از  گردد و یا این د میاز تغییر شرایط آیا مشمول و متکی به اصالح نظام تولی

هاي اداري  هاي دولتی و سازمان طبیعی است که نظام. آن اصالح محصول تولیدي است

داخلی و خارجی همواره در مسیر حمایت از کار و کارگر، استانداردهاي نظام کار را 

بل کنند تا نظام تولیدي قا دهند و تمام هم و انرژي خود را مصروف آن می ارتقاء می

، ما مواجه با محصولی هستیم مسئلهدر سوي دیگر این  .اي داشته باشند دفاع و پیشرفته

اصالح عدمدرجا زدن و  در صورتتواند باقی بماند، و  که در صورت ارتقاء کیفیت می

هایی باشد  چالش اصلی آنباید تفکیک این دو مسئله،  بنابراین. نابودي است به محکوم

  .دنماینحل راهم پژوهش و بررسی، مبادرت به ارائۀ  راهکار و که قصد دارند با انجا

هرچند در ایران تاکنون حرکت و تغییري بنیادي و فراگیر در جهت احیا و نوآوري 

توان تعداد معدودي  هاي بومی و محلی صورت نگرفته است، اما می پوش در تولید پاي

برخی تغییرات مثبت در روند طراحی  اند با ایجاد از تولیدکنندگان را نام برد که توانسته

و تولید محصول خود، در حال حاضر در این زمینه حرفی براي گفتن داشته باشند، و 

هاي  توان به چارق ، میازجمله. محصول آنان نیز از سوي مردم مورد استقبال قرار بگیرد
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 نیترپرطرفدارو  نیتر شده شناختهشهر بجنورد اشاره کرد که در حال حاضر یکی از 

 دکنندگانیتولاستادکاران و . هاي سنتی موجود در بازار تولیدات بومی هستند پوش پاي

در رنگ و کیفیت جنس محصول،  ازجملهاند با ایجاد تغییراتی اندك،  بجنوردي توانسته

کاالیی مصرفی، روانه بازارهاي داخلی و  عنوان بهبومی و محلی را احیا، و  پوشيپااین 

  .خارجی کنند

کارگاه . دوزان بجنوردي است یکی از چارق) 1305(محمد زادهعلی  ي حسینآقا

در بجنورد، در » و پسران محمد زادهواحد تولیدي چرم چارق «به نام  محمد زادهآقاي 

دوز سنتی در خراسان و  هاي تولید کفش دست ترین کارگاه حال حاضر یکی از موفق

داراي مهر اصالت و  محمد زادهاي تولیدات کارگاه آق. در سطح کل کشور است یحت

اصالت، زیبایی، تنوع در رنگ و راحتی در هنگام استفاده، ازجمله . نشان ملی هستند

  ).11عکس (فاکتورهاي موفقیت این کارگاه تولیدي است 

  

  
  )1394پژوهشگر، (محمد زادهچارق بجنورد، تولیدات کارگاه  -11عکس 

  

توان به تولیدات چارق شهر زنجان  ه، میهاي موفق در این زمین از دیگر نمونه

هاي بجنورد، با  هاي سنتی نیز همانند چارق پوش تولیدکنندگان این نوع پاي. اشاره کرد
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پوش  بندي، با حفظ اصالت و فرم کلی پاي ایجاد تغییراتی در کیفیت مواد اولیه و رنگ

امروزي  نندگانک مصرفاند این محصول را احیا، و طبق سلیقه  سنتی زنجان، توانسته

پوش بومی نیز در حال حاضر، خواستاران و مشتریان خاص  این نوع پاي. کنند دیبازتول

  ).12عکس (خود را در بین اقشار مختلف جامعه دارد 

  

  
  )www.shoval.ir(چارق زنجان . 12عکس 

  

. فعالیت خود را آغاز کرد ثبت شد و 1389در سال » پوش مدرن اول پاي«شرکت 

اولین آموزشگاه تخصصی (این شرکت توسط حامی مالی خود، آموزشگاه کفش اول 

هاي سنتی و بومی  پوش ، اقدام به بازسازي پاي)سازي کفش در ایران طراحی و مدل

موفق به بازسازي و ساخت چندین نوع چارق از  تاکنوناین شرکت . ایرانی کرده است

هاي استان مرکزي، و در  همچنین گیوه. الی خراسان شده استنواحی مرکزي و شم

سازي کفش در  ترین نوع این محصول بر اساس روش حال حاضر مدل حقیقت قدیمی

و ساختههاي جدید و استاندارد توسط این شرکت  اروپا پیاده، و با استفاده از قالب

ازي برخی از چنین این شرکت اقدام به بازس هم). 13عکس (شده است  پرداخته

، بر اساس شواهد و )هاي دوره ماد و هخامنشی پوش پاي(هاي کهن ایرانی  پوش پاي

  .کرده است ماندهيبرجاهاي  ها و نقاشی برجسته تصاویر موجود در نقش
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پوش اول  بازسازي گیوه تخت آجیده توسط شرکت پاي -13عکس 

)www.avvalfootwear.com(  

  

هاي  هایی است که در سال هاي فوق، اشاره به بخشی از فعالیت هدف از بیان نمونه

 که نیا. است گرفته انجامهاي بومی و سنتی در ایران  پوش اخیر جهت حفظ و احیاي پاي

اند، خود جاي بحث و  ها تا چه میزان اصولی، بنیادین و موفق بوده این دست فعالیت

بیانگر این نکته است که دانش بومی ما در زمینه  درهرصورتدارد؛ اما بررسی مفصل 

هاي سنتی این قابلیت را دارا است که با اتخاذ برخی تصمیمات و  پوش تولید پاي

چنین ایجاد برخی تغییرات در فرآیند طراحی  مند، و هم هاي اصولی و قاعده ریزي برنامه

بر دارا بودن جنبه هنري و فرهنگی، بخشی و تولید، به محصولی تبدیل گردد که عالوه 

  .مهمی از بازار تولیدات این کاالي مصرفی روزمره را به خود اختصاص دهد

  

  گیرينتیجه - 9

هاي سنتی و بومی اقوام مختلف ایرانی تحت تأثیر شرایط اقلیمی و مکانی  پوش پاي

ن در فرم، هاي مختلف، همواره در طول زما و پیشه ورسوم آدابمتفاوت، فرهنگ و 

هاي  توان گفت ویژگی می رو نیازا. گر شده است هاي متفاوت جلوه جنس و رنگ

خصوصیات اجتماعی،   ةبازگوکنندها، به نحوي  پوش خاص فرمی و کیفی این پاي

هاي اقلیمی همراه با هویت فرهنگی  جغرافیایی و تاریخی مردم هر قوم بوده و ویژگی
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حفظ هویت فرهنگی و احترام  منظور بهها  ظ آنباشد؛ بنابراین حف در آن ملحوظ می

.ها امري ضروري است گذاشتن به اصالت

پوش  صنعت تولید پاي-هنر درگذشتهمناطقی است که  ازجملهشهرستان بیرجند 

پوش این شهرستان به  در آن از رونق بسیار باالیی برخوردار بوده، و تولیدات پاي

عنوان یکی از اصناف  دوزان به کفش درگذشته.اند مرغوبیت، تنوع و زیبایی شهره بوده

دوزان، چپت دوزان و چارق دوزان  شهر بیرجند خود به چند صنف داخلی مانند ارسی

پوش ارسی و فرنگی، قندوره و  هاي این شهر انواع پاي در بازار کفاش. شدند تقسیم می

دوز، تهیه  صورت دست پوتین براي مردان و کفش ساده براي زنان، در تمام موارد به

  .شد می

پوش زنانه و مردانه،  در جریان انجام این پژوهش، تعداد چهارده مدل مختلف پاي

هاي متنوع، و کاربردهاي مختلف شناسایی شد، که در گذشته تولید آن  در جنس و فرم

زمانی کامالً پاسخگوي  تنها نهاین تولیدات محلی . در این شهرستان رواج داشته است

نیز خواستاران و  جوار همهاي  ردم بومی بودند، بلکه در شهرها و استاننیاز روزمره م

چنین جهت گردآوري اطالعات میدانی، و بررسی وضعیت  هم. مشتریان ثابت داشتند

پوش سنتی در شهرستان بیرجند، تعداد ده کارگاه کفاشی قدیمی دایر در  فعلی تولید پاي

نفر از استادکاران کفاش در رده سنی باالي شهرستان مورد بازدید قرار گرفت، و با پنج 

سنتی بیرجند را به یاد داشته، و خود نیز  يها پوشيپاکه دوران تولید و رونق (سال  70

اکنون در  تمامی این استادکاران هم. ، مصاحبه شد)اند بوده پوشيپااز تولیدکنندگان 

ت بسیار اولیه دارند، اما محدوده بازار سنتی شهر بیرجند کارگاه کوچک کفاشی با امکانا

در واقع . پوش سنتی مشغول نیستند متأسفانه جز در معدود مواردي، به کار تولید پاي

ها تعمیرات  آن امرارمعاشکوچک کفاشی، و وسیله  يها کارگاهامروزه کار اصلی این 

  .پوش محلی کفش است، و نه تولید پاي

توان نتیجه عوامل  محلی را می هاي پوش در حقیقت رکود فعلی در بازار تولید پاي

تغییر شکل پوشش مردم به تبعیت از فرهنگ بیگانه، تولید  ازجملهمتعددي دانست؛ 
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ساز،  هاي دست پوش باالتر و قیمت کمتر نسبت به پاي شمارکفش به روش صنعتی با 

رویۀ  قیمت مواد اولیه، عدم  هاي سنتی، افزایش بی پوش نامنظم بودن پروسه تولید پاي

هاي سنتی و عدم توجه  پوش ایت اصول استاندارد و ارگونومی در پروسه تولید پايرع

پوش سنتی با خواست و  به مبحث طراحی محصول و همسان نبودن تولیدات فعلی پاي

از  مرورزمان بهتمامی این عوامل سبب شد تا این تولیدات بومی . سلیقه مشتري امروزي

  .نداشته باشندبراي گفتن رونق افتاده و در بازار امروز حرفی 

مانند تکیه بر دانش و (ها واجد مزایایی هستند  پوش این در حالی است که این پاي

اولیه در دسترس و طبیعی، همسان بودن با اقلیم، سنت  از موادنیروي کار بومی، استفاده 

طعاً ها و رفع نواقص موجود، ق ، که با تکیه بر آن)و هویت بومی، زیبایی و تنوع در مدل

فرهنگی و صنعتی -محصولی هنري عنوان بهپوش سنتی  توان در زمینه تولید پاي می

پوش سنتی ما قابلیت این  در واقع پاي. هاي چشمگیري دست پیدا کرد بومی به موفقیت

چون گذشته جوابگوي نیاز روزمره  تنها نهرا دارد که به محصولی تبدیل گردد که 

خارجی نیز حرفی براي  یحتند در بازارهاي داخلی و توا مشتریان بومی باشد، بلکه می

بخشی از هویت و اصالت  بازگوکنندهمحصولی فرهنگی،  عنوان بهگفتن داشته، و 

  .اسالمی در سایر نقاط جهان نیز باشد-ایرانی
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