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مطالعه موردی؛ مستندنگاری تجارب استاد تاپدیقعلی احمدی
(تاريخ دريافت ،1911/8/1 :تاريخ پذيرش)1911/12/22 :

عمار احمدی
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اصغر عسکری خانقاه
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چکیده
چاريق واژهای ترکی به معنای کفش و نوعی پاپوش است که آن را در مناطق مختلف آذربايجان با
عناوينی محلی مانند (چارق ،چارخ ،چار  ،چاروق) میشناسند .بیشترين کاربرد اين هنر ـ صنعت
که در اغلب نقاط آذربايجان ،از قديم تا امروز مورد استفاده بوده ،در تولید کفشهای بومی است.
نظريه علمی و چارچوب نظری مقاله حاضر ،نظريـه کـارکردگرايی اسـت .اطالعـات و دادههـای
پژوهش با مصاحبه مشارکتی جمعآوری شده و جامعه مورد مطالعه ،يک کارگاه چـاريقدوزی در
روستای آلین مشکینشهر بوده است .در اين مقاله ضمن پرداختن به مراحل طراحی ،تهیه و دوخت
چاروق ،درباره جزئیات هر يک ،مصاحبه و تصاوير مناسب تهیه شده اسـت .يافتـههـای پـژوهش
نشان میدهد که اصیل ترين جنس چاريق از چرم شتر يا گاو تهیه میشود و برای سـاخت آن ،بـه
ابزار ساده ای چون قییی و درفش نیاز است .امروزه از چاريق برای دکور و تزيین بیشتر اسـتفاده
میشود.
کلیدواژهها :چاريق ،هنر ـ صنعت ،استاد تاپديقعلیاحمدی ،ابزار و فناوری قديم ،آلین
مشکینشهر.

 .2نویسنده ،پژوهشگر و دانشجوی دکتری مردمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واثد تهران مرک  ،گنویسنده مستول  .رایانامه:
ahmadiammar60@gmail.com
 .1استاد تمام گروه انسانشناسی دانشگاه تهران .رایانامهaskari.khaneghah@yahoo.com :
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 .1مقدمه
شماره  56تابستان 0011

پوشاندن تن و محافظ
فناوریهایی اس

از آن در برابر سترما و گرمتای طبیعت  ،یکتی از نخستتین
یازیده و مهمترین آنها کف

که انسان متمدن به آن دس

یا تنپوش

پای انسان اس  .قومی ها و فرهنگهای مختلف ،کف هایی بتا جتنس ،شتکل و نتامی
متفاوت داشته و دارند .در ایران نی در مناطق و قومی های مختلف ،صتنایع گونتاگونی
به تولید کف

میپردازند که برخی از آنها عبارتاند از :گیوه ،نعلین ،اروستی ،ستگکی،

صندل ،قُندره ،دهان دولچهای و ...اما قدیمیترین آنها چارق اس .
در واقع چارق قدیمیترین کف
تاریخی  5ه ار و  500سال اس

چرمی جهتان ،متعلتق بته شتهر تبریت بتا قتدم

که هماکنون در متوزه ارمنستتان نگهتداری متی شتود.

گتصویر « 2چاریق»2های فعلی دوخته شده به دس

آخرین بازمانتدگان ایتن صتنع

دیرین نی شبیه به همان چاریق  5ه ار سالهاند .البته مشخص نیس

که نام آنها در قدیم

نی چاریق بوده یا به نام دیگری شهرت داشتهاند .اما شکل ،ساختار و ثتتی جتنس هتر
دو یکی اس  ،گویی که انسان توانسته این صنع

را ه اران قرن به شکل اولیه آن ادامه

دهد و تا امروز به یادگار نگه دارد.
در آ ربایجان ،ساکنان کهن در این صنع

پیشتاز بودند .چنان که امروزه هم صنع

کف دوزی در تبری مقام اول را دارد .در این منطقه از ایران ،در طتول زمتان ،کفت هتا
نام های مختلفی داشته اند از جمله :باشماق ،چوس  ،چاریق ،آیاق قابی ،قتالوش ،پتتتاوا
و...
در فرهنگ مردم آ ربایجان ،کف
جایگاه

از اهمی

ویژهای برخوردار اس  ،چنان که ثتتی

را در زندگی بشر ،بر سر انسان مجسم کرده و آن را «باشتماق» خوانتدهانتد.

باشماق یعنی جایگاه سر و این شاید به علم پ شکی قدیم این مردم برمیگردد که پتا را
قلب دوم انسان میدانستند و شاید به دلیل فلسفه انسانشناختی این قتوم باشتد کته بته
منظور از بین بردن غرور آدمی به «سر را در پای خود دیدن و پا را در سترخود دیتدن»

1. čâriq
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باور داشتند .در هر ثال این امر نشان از جایگاه مهم کف
دارد .در مقاله ثاضر به نوعی کف

در زندگی متردم آ ربایجتان

سنتی به نام چاریق پرداخته میشود.

دیرین و بررسی کاربرد آن در زندگی انسانهای گذشته و ثتتی امتروزی است  .نحتوه
تهیه مواد و اب ارها ،وسایل مورد استفاده و طرز تهیه و دوخ
که در این پژوه

چارق از متواردی است

به آن پرداخته شده اس .

تصویر  .1قدیمیترین کفش چرمی جهان متعلق به تبریز با قدمت تاریخی 5
هزار و  511سال که هم اکنون در موزه ارمنستان نگهداری میشود.

 .2پیشینه پژوهش

درباره پیشینه پژوه  ،با توجه به جس وجوی بستیار پژوهشتگر در ایتن ثتوزه و
همچنین پرس و جو از پژوهشگران میدانی ،میتوان گف

که تا امروز نحتوه ستاخ

و

کاربرد چاریق به این معنی مورد مطالعه و بررسی دقیق علمی قترار نگرفتته است  .هتر
چند مطالبی در خصوص شیوه ساخ

انوا کفت هتای قتدیمی و ثتتی چتارقدوزی

شماره  56تابستان 0011

مستله و دغدغه اصلی نگارندگان این مقاله ،بتازآفرینی و اثیتای ایتن هنتر صتنع
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امروزی در زنجان و خراسان نوشته و تدوین شده اس  ،از جمله منابع مترتبط بتا ایتن
هنر ت صنع

در مناطق غیر از آ ربایجان ،میتوان به آثار زیر اشاره کرد:

شماره  56تابستان 0011

قتتدیمیتتترین مطلتتب در ایتتنبتتاره را مکملتتی گ 2857نگاشتتته اس ت  .ایتتن مقالتته
«چاروقدوزی در زنجان» نام دارد و در شتماره  237نشتریه هنتر و متردم بته صتورت
توصیفی منتشر شده اس .
این هنر صنع

بیشتتر متورد توجته دانشتجویان صتنایع دستتی و هنرهتای ستنتی و

گردشگری قرار داشته و مقاالت منتشر شده نی در اغلب موارد مستخرج از پایاننامتههتای

نویسندگان اس  .سلیمانیان گ 2832پایاننامه خود را با عنوان «شناخ و معرفتی پتاپوش
سنتی چاروق به منظور کاربری نوین نوشتته و چتاروقهتای بجنتورد و زنجتان» نگاشتته
اس  .تقیلو گ 2835نی به مطالعته متوردی چتاروقدوزی در زنجتان ،بتا هتدف تحلیتل
تطبیقی آمیخته بازاریابی در پایداری محصول گردشگری انجام پرداخته اس .
گفتنی اس

که به ج مطالعات موردی ،ردپای ایتن هنتر را در کتتب و رستالههتای

تاریخی نی میتوان یاف  .غالمی گ 2837پاپوشهای چرمتی دوره قاجتار را بته لحتال
زیباشناختی با نمونههای معاصر مقایسه کرده و نمونه هتایی از چتاروق را در اثتر ختود
آورده اس  .با این ثال ،نویسنده اثری مستقل درباره چتاریقدوزی در اردبیتل نیافتته و
مقاله پی رو از این نظر تازگی دارد.
 .3چارچوب نظری و روش پژوهش

چارچوب نظری پژوه

ثاضر ،نظریه کارکردگرایی مالینوفسکی اس « .مالینوفستکی

برخالف رادکلیف ت براون و دورکیم که کارکرد را پاسخ به نیازهای اجتماعی میداننتد ،آن
را پی

از هر چی پاسخی به نیازهای فردی و زیستی معرفی میکند .دو مفهوم اساستی در

کارکردگرایی مالینوفسکی عبارتاند از :نیازها و نهادها .نیازها به باور او پی
به موجودی

از هتر چیت

زیستی انسان بازمیگردند .بنابراین نخستین رده از نیازهتا ،نیازهتایی هستتند

که میان انسانها و سایر جانوران مشترکاند .نیازهایی همچون تغذیه ،تولیتد مثتل و غیتره.
این نیازها ،پاسخی سازمان یافته از سوی انسان دریاف

میکنند که در قالب فرهنگ تبلتور
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مییابد .نظر مالینوفسکی را بر اساس کتاب یک نظریه علمی درباره فرهنتگ متیتتوان بته
صورت زیر ترسیم کرد :گمالینوفسکی 281 :2834 ،گجدول 2

ردیف
0
2
3
0
6
5
7

پاسخهای فرهنگی
معیشت
خویشاوندی
سرپناه
محافظت
فعالیت
آموزش و پرورش
بهداشت

نیازهای اولیه
سوخت و ساز
تولیدمثل
رفاه جسمی
امنیت
تحرک
رشد
تندرستی

در نتیجه نیازهای زیستی انسان ،بته صتورت فرهنگتی ارضتا متیشتوند .امتا تأکیتد
مالینوفسکی بر آن اس
اس

که ارضای این نیازهای رده اول ،سبب ایجتاد نیازهتایی ثانویته

که وی آنها را نیازهای اشتقاقی یا ال امات فرهنگی مینامد؛ در واقع نیاز بته ایجتاد

نهادهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،انسان را باز هتم وارد ستازمانیتافتگی فرهنگتی
بیشتری میکند؛ و سرانجام پس از پاسخیافتن نیازهای رده دوم ،گتروه ستومی از نیازهتا
ظاهر میشتوند کته مالینوفستکی آنهتا را نیازهتای انستجامدهنتده و روثتی متینامتد»
گفکوهی273 :2831،ت . 277مالینوفسکی عقیده داش

که «مبنتای نظریته کتارکردگرایی

تداوم برخی عناصر فرهنگی در جامعته بته دلیتل پاستخ ایتن عناصتر بته یتک کتارکرد
اجتماعی مشخص اس » .گدورتیه41 :2830 ،
در پژوه

ثاضر ،از روش مشاهده مشارکتی ،یعنی مصاثبه همراه با مشارک  ،بتا

تاپدیقعلی اثمدی ،استادکار ثرفهای این صنع

و فناوری قدیمی استفاده شده است .

ثتی برای درک و فهم عمیقتر موضو  ،در مراثتل ستاخ

و تهیته ابت ارآالت نیت بتا

ایشان همراهی شد و به این ترتیب ،پژوهشتگر عتالوه بتر آشتنایی بتا ابت ار و مراثتل
آمادهسازی کار این هنرمند ،از ن دیک شیوه کار را نی آموخت  .البتته نتوه تاپتدیقعلتی
اثمدی بودن کمک شایانی به این قضیه کرد.

شماره  56تابستان 0011

جدول  .1نیازها و نهادهای فرهنگی از نظر مالینوفسکی
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اما از مشکالت به وجود آمده در انجام پژوه
استفاده از اب ار چاریق اشاره کرد .نحوه ساخ
شماره  56تابستان 0011

آن بسیار سخ

میتوان به سختی کار تهیته و ثتتی
و تهیه این اب ار به دلیل وستایل ختاص

و دشوار اس  .برای مثال ،تهیه چرم شتر و گاو به صتورت طبیعتی نته

صنعتی ،موضو سادهای نیس  .باید ماهها یا ثتی ن دیک به یک سال انتظتار کشتید تتا
پوس

ثیوان خشک شود و کار دباغی آن به مرور زمان به اتمام برسد .همچنتین ستن

باالی استادکار گبی
باع

از  200سال و ناتوانی جسمی و بدنی ایشان بر اثتر کهولت

شده بود که روند مصاثبه و مشاهده کندتر پی

ستن

برود.

در معنی واژه چاریق دهخدا در لغ نامته چنتین نوشتته است « :چتاروق .گترکتیاِ
چاروغ .چارغ .چارق .کف
کف

مخصوص دهقانان .پایاف ار مخصوص روستتاییان .نتوعی

که دهقانان و روستاییان پوشند .گ یل چاریق
در فرهنگ ترکی آ ربایجانی و فارسی دکتر به ادی هم چاریق این گونه نوشته شده است :

«چاریق ت چارق ،چارغ ،پوزار ،پاپوش .معموالً از چرم ختام متیستازند و بتا بنتد متیبندنتد».
گبه ادی477 :2833 ،
در فرهنگ معین در مورد چاریق آمده اس « :چارق {ترکتی = چتارغ = چتاروق} کفت
چرمی که بندها به ساق پا پیچیده میشود .پاتابه ،پالیک» .گمعین331 :2831 ،
در دفتر دوم مثنوی ،مولوی در داستان موسی و شبان نی به واژه چاریق اشتاره شتده
اس :
دیتتد موستتی یتتک شتتبانی را بتته راه
تتتو کجتتایی تتتا شتتوم متتن چتتاکرت

کتتو همتتی گفتت
چارقتت

ای گ یننتتده التته

دوزم کتتنم شتتانه ستترت
گمولوی807 :2850،

درباره جامعه مورد مطالعه تقریباً متیتتوان گفت

کته یکتی از آخترین بازمانتدگان

چاریقچی 2در منطقه آ ربایجان اس  .البته چاریقدوزانی هستند که به شکل صتنعتی آن

 .2چاریقدوزی
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هم بسیار محدود ،در تهیه و تولید این صنع

دیرین تالش میکنند؛ اما کار آنتان شتکل

تکاملیافته چاریق های سنتی و قدیمی اس

که نحوه تهیه و تولیدشتان کتامالً متفتاوت

اس  .این آخرین بازمانده از نسل چاریقچی ستنتی و قتدیمی ،پتدرب رگ بتی
2

ساله پژوهشگر به نام تاپدیقعلی اثمدی اس  .گتصویر  1که هر چنتد امتروزه دیگتر
کارگاه چندان دایری ندارد؛ نحوه تولیتد و درست

کتردن چتاریق ستنتی را بته ختوبی

میداند و هنوز هم به تولید این میراو و فناوری قدیمی بشری میپردازد.
مقاله ثاضر در پی پاسخ به پرس های زیر اس :
ت کاربرد کف

چاریق در زندگی ساکنان منطقه آ ربایجان از گذشتته تتا امتروز چته

بوده اس ؟
ت ساختار کف

چاریق چیس ؟

ت نحوه ساخ

این پای اب ار چگونه بوده اس ؟

ت آیا امروزه هم این فنتاوری قتدیمی در زنتدگی بشتر کتاربرد دارد؟ اگتر دارد بته چته
صورت؟

 .2مختصری از زندگینامه تاپدیق علی اثمدی از زبان خودش :پدرم وقتی برایم شناسنامه گرف

اشتباه نکنم ،هف

یا هش

ستاله

بودم .در همین سالها کتاب بوستان و گلستان سعدی را در ن د آغا شیخ علی قفقازی که تازه به روستای ما آمده بتود ،یتاد گترفتم.
یاد که چه عرض کنم ،کل بوستان و گلستان را ثفظ شدم .پدرم میرزا محمدثسین بعدها مرا به مکتبخانته فرستتاد .آن زمتان بتا
میرزاعلی مشکینی هم پایه بودم .مردم درسی که میخواندیم «استانبولی» میگفتند ،نمیدانم چرا ولی خیلیها دوس
درس را بخوانند .شاید هم همین باع

نداشتتند ایتن

شد که بعدها هم پدر من و هم پدر میرزاعلی مشکینی هر دو تصمیم گرفتند که ما به جتای

مکتبخانه به ثوزه علمیه مال ابراهیم اردبیل برویم .خیلی زود همین اتفاق برایمان افتاد .من زیاد در ثوزه نماندم ،امتا میترزا علتی
مشکینی عازم قم شد و بعد شنیدم رفته نجف اشرف .با این ثال من فضای روستا را ترجیح دادم.
اولین بار که خواستم برای خودم چاریق بدوزم یاد مهمانی افتادم از طایفه عشایر شاهسون که شب وقتی میخواست
چاریق اش را پر از خاک کرد و بعد رف

و خوابید .بعدها فهمیدم چرا اینکار را کرده ،چون چاریق

عادت چرم اینه که شبها وقتی هوا سرد میشود ،فشردهتر میگردد و صبح اندازه آن برای صاثب

بخوابتد،

از چترم ختالص بتود و
کوچکتر میگردد .دوس

داشتم اولین چاریقی را که برای خودم می دوزم از چرم خالص باشد و بعد از چندین سال تالش به این آرزو رستیدم و شتدم
چاریقچی و بعد هم پاالندوز منطقه خودمان.
استاد تاپدیقعلیاثمدی استادکار پاالندوزی و چاریقدوزی هم اکنون با بتی
روستاهای مشکینشهر استان اردبیل زندگی میکنند.

از  200ستال ستن در روستتای آلنتی یکتی از
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از 200
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تصویر  .2استاد تاپدیقعلی احمدی

 .4بحث و بررسی

در این بخ  ،جنس ،شکل ،مراثل تهیه و دوخ

چاریق به همراه مواد اولیه متورد

نیاز و اب ار کار بررسی خواهد شد.
1ـ .4جنس و شکل چاريق
غالبترین و اصیلترین نو چاریق ،از چرم شتر یا گاو تهیه متیشتود .شتکل چتاریق
شبیه کف های معمولی اس

با این تفاوت که زیتره نتدارد و رویته و زیتره آن هتر دو از

چرم خالص اس  .این کف

و فترم

به لحال شکل ،شبیه گیوه اس

اما مثل گیتوه ثالت

ثابتی ندارد .چاریق وقتی که پا داخل آن قرار میگیرد ،فرم ثابتی پیدا میکند .نوک چتاریق،
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باریک و کمی به باال خمیده میشود و روی آن با بندهایی از همان چرم و الیتاف طبیعتی
بافته میشود .بند چاریق که در پاشنه آن نی به صورت آزاد و رها به چشم میختورد و از

2ـ .4موارد اولیه مورد نیاز چاريق
شتر یا گاو تهیه متیشتود .رنتگ آن

چرم طبیعی شتر يا گاو :چرم چاریق از پوس

اغلب قهوهای مایل به قرم اس  .این چرم را به صورت سنتی دباغی میکنند .در قتدیم
چاریق دوزانی چون تاپدیق علی اثمدی ،دباغی چرم را هم خودشتان انجتام متی دادنتد.
یعنی چرم تازهای را که از بدن شتر یا گاو جدا شده بود ،با نمک و نتور آفتتاب خشتک
می کردند و با کمک دس

و پا می مالیدند تا هم خشکی و شکنندگی و هم نمتک آن از

چرم جدا شود .با این کار بیشتر پشم روی چترم از آن جتدا متیشتد و بقیته را هتم بتا
کوبیدن چرم جدا می کردند .کوبیتدن چترم بتا چکت
می گرف

هتای چتوبی مخصوصتی انجتام

که در زبان ترکی به آن «توخماق» می گفتند .چرم بعد از گذراندن این مراثتل
چاریقدوزی به خاطر گرانتی چترم از

برای چاریقدوزی آماده میشد .بعدها در صنع
الستیک هم به جای چرم طبیعی رواج پیدا کرد.
بند چرمی :شیری 2نوعی بند چرمی اس

که از همان چرمی که برای چتاریقدوزی

استفاده میکنند ،تهیه میشود .نحوه تهیه شیری به این صتورت است
قطر بسیار باریک مانند یک نخ کلف

کته چرمتی را در

به صورت دایرهوار بترش متیدهنتد .انتدازه ایتن

برش به سای چاریق بستگی دارد و اغلب طول آن به ن دیک نیم متر متیرستد .بعتد از
برش آن را ک

میدهند و صاف میکنند تا برای کار آماده شود .گتصویر 8
1

بند چاريق :باغلیق طنابی به نسب

کلف

و نرم از الیاف طبیعی است

کته از پشتم

گوسفند یا ب تهیه میشود .این الیاف را استاکاران ماهر به وسیله اب ار نخریسی موستوم

1. širi
2. baqliq
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از الیاف طبیعی درس

میشود ،برای بستن و محکم کردن چاریق کاربرد دارد.
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2

به جهره تهیه میکنند .بعدها به دلیل دشواری تهیه الیاف طبیعی در صنع

چارقدوزی

از الیاف مصنوعی هم استفاده میکردند .گتصویر 8
شماره  56تابستان 0011
تصویر  .9باغلیق یا بند چاریق

9ـ .4ابزار کار و وسايل مورد استفاده برای تهیه چاريق
قییی آهنی :قایچی 1از جنس آهن و نسب

بته قیچتیهتای معمتولی ،بت رگتتر و

سنگینتر اس  .تیغ این قیچی قبل از برش چرم شتر یا گاو بهوسیله اب اری به نام بولتو

8

تی و برای برش چرم استقاده میگردد .گتصویر 4

درفش :بی  4میلهای آهنی و نوکتی با دسته چوبی است

کته در کفت دوزی بترای

سوراخ کردن چترم و گذرانتدن ستوزن بته کتار متی رود .از درفت
کف های سنتی مانند گیوه و چاریق بهره میگیرند .درف
جوالدوز اما ضخیم تر از آن با دسته ای چوبی اس

بتویژه در ستاخ

اب اری آهنین و نوکتی شبیه

که کفشاشان از آن برای سوراخ کتردن
1. jehre
2. qâyči
3. bülö
4. biz
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چرم و دوخ ودوز کف

استفاده می کنند .کفشگران به وسیله درف  ،چترم را ستوراخ

یا سوراخهای موجود را بازتر میکننتد تتا بتواننتد از آن نتخ و ستوزن بگذراننتد .نتوک
میلیمتر به صورت تیغه اس  .گتصویر 5

تصویر  .4قایچی یا قیچی آهنی

تصویر  .5بیز یا درفش
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درف

ممکن اس

راس

یا کمی خمیده باشد؛ نوک میلته آن هتم اغلتب بته پهنتای 1
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4ـ .4طرز تهیه و دوخت چاريق
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ساختن چاریق مراثل مختلفی دارد که به ترتیب باید طی شوند:
2

بعد از تهیه چرم و دباغی ،چرم آماده زیر پا پهن میشود و استادکار اندازه پتا را در
ثدود دو سانتیمتر ب رگتر دور تا دور با قلم مشخص میکند .بعتد از مشتخص شتدن
اندازه چاریق ،آن را با قیچی آهنی برش میدهند .گتصویر 7

تصویر  .6مشخص کردن اندازه چرم آماده زیر پا

بعد از برش چرم ،دور تا دور آن را به وسیله درف گبی سوراخ میکننتد تتا آمتاده
دوختن شود .سوراخها بهطور معمول دو سانتیمتر از هم فاصله دارند .گتصویر 7
بعد از اینکه سوراخ چرم آماده شد ،با شیری یا همان بند چرمی ،بته ستبک دوخت
دندانموشی امروزی ،دور تا دور چرم را میدوزند .به این صورت که نوک بنتد چرمتی
از الیه بیرون چرم وارد سوراخ میشود و از داخل چرم بیرون متیآیتد و از داختل بنتد
چرمی عبور میکند و بعد از رد شدن ،در جای خود محکم میشود؛ طتوری کته کنتاره
چرم را به طرف داخل جمع میکند .این شیوه در دوختن تمام سوراخها اعمال میشتود
تا دور تا دور چرم چاریق کامالً یکدس

به طرف داخل جمع شود .بهطور معمول ،این

دوختن از پاشنه چاریق آغاز میشود و در پاشنه هم به پایان میرسد .بعد از پایتان کتار
نوک شیری را به هم گره میزنند تا باز نشود .گتصویر 3
 .2پایی که قرار اس

چاریق به اندازه آن پا دوخته شود.
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تصویر  .7برش چرم زیر پا

تصویر  .8نمونه چاریق دستدوز آلنی مشکینشهر
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بعد از شیری یا بنددوزی ،نوک چاریق را از سوراخ دوم نوک با بند چرمتی بته هتم
وصل میکنند تا کامالً جمع و به سم

باال مایل شود .این کار به منظور آن اس

کته از
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نوک چاریق آب به داخل نرود.
بعد از این مراثل ،نوب

به باغلیق چاریق میرسد .باغلیق را از الیاف طبیعی درس

میکنند که دور تا دور چاریق از الی شیریها و بندهای چاریق رد میشود و هر دو سر
آن به صورت آزاد در پاشنه چاریق رها میشود .طول رها شده این بند تقریباً  10تتا 40
سانتیمتر اس  .کاربرد این بند آزاد برای جمع کردن دهانته بته نستب

گشتاد چتاریق و

محکم کردن آن در پاس  .بعد از جمع کردن ،ایتن بنتد را در جلتوی ستاق پتا محکتم
می بندند تا چاریق هنگام دویدن یا پریدن از پا خارج نشود .امروزه به دلیل دشتواری در
تهیه الیاف طبیعی ،از الیاف مصنوعی استفاده میکنند .گتصویر 3

تصویر  .3چاریق از جنس الستیک مصنوعی
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 .5جمعبندی

قومی ها و فرهنگهای مختلف انسانی ،کف هتایی بتا جتنس و شتکل و نتامهتای
گوناگونی رواج دارد که برخی از آنها عبتارت انتد از :گیتوه ،نعلتین ،اروستی ،ستگکی،
صندل ،قُندره ،دهان دولچهای و ...در این میان ،قدیمیترین کف
به شهر تبری با قدم

تاریخی  5ه ار و  500سال اس

چرمی جهتان ،متعلتق

که هم اکنون در موزه ارمنستان

نگهداری میشود.
بتا

در این مقاله که به روش مشاهده مشارکتی تهیه شده ،ضمن همراهی و مشارک

یکی از بهترین استادکاران چاروقدوز در آلین مشکینشهر ،تمامی مراثل ،از تهیه متواد
اولیه تا ساخ

انستانی از 5

کامل چاروق توصیف شده اس  .شکل و فرم این صتنع

متا رستیده

یا  7ه ار سال قبل ،به همان شکل اولیه باقی مانده و نسل به نسل به دست

اس  .در این بین البته سیر تکاملی هم طی شده و شکل یا ثتی جنس چتاریق از قالتب
اولیه آن درآمده و امروزیتر شده اس  .برای مثال ،در منتاطقی از خراستان ایتران و یتا
برخی از مناطق آ ربایجان ،چاریق در طول زمان زیره و پاشنه بته ختود گرفتته است

و

ثتی شکل آن از چاریق سنتی تبدیل به چاریق صنعتی شده اس  .این چاریقها بی

از

آنکه همان چاریق قدیمی باشند ،شبیه کف های معمول امروزی هستند یعنی بتا رویته،
زیره و پاشنه مصنوعی و با ساختاری امروزیتر تولید میشوند.
با این ثال ،نگارنده سعی داشته به دنبال استادکاری بترود کته چتاریق را بته همتان
شکل اولیه خودش از طبیع

تهیه میکند و همان چاریقی را که قرنهتا پتی

انسانها ساخته میشد ،بدوزد .از ویژگیهای خاص این چاریق این اس

از ستوی

که برای تهیته

آن نیازی به فناوری مدرن نیس  .ضمن اینکه جنس و مواد این نتو از چتاریق نیت از
طبیع

گرفته میشود.

ثال باید پرسید که آیا شکل اولیه چاریق ،امروزه هم میتواند کاربرد داشته باشد یتا
خیر؟ به نظر میرسد که با توجه به ثضور و فعالی

دوزندگان آن ،جواب مثب

و استادکارانی چون تاپدیقعلیاثمدی ادامهدهنده این صنع

است

قدیمی هستند .البتته ایتن
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متفاوت داشته و دارند .در ایران هم در مناطق و قومی های مختلف ،صنایع تولید کف
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صنع

امروزه بیشتر به جای پاپوش یا کف  ،به وسیلهای هنری و ت ئینتی تبتدیل شتده

که نشاندهنده تکامل هنر و صنع
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دوس
یا دس

انسانهای دیرین اس  .امروزه خیلی از ختانوادههتا

دارند این نو چاریق سنتی و طبیعتی را تهیته و از آن در خانته استتفاده کننتد.
کم در ویترینهای شخصی به نشانه اصال

و فرهنگ دیترین ختود نگهتداری

کنند.
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