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چکیده
آنچه توانسته قاليهای خشتي چالشتر را بهعنوان اثر هنری از قديمااليام پايدار نگه دارد ،عالوه بر زيباييهای
فرمي (تنوع طرح ،نقش ،رنگ و کیفیت بافت) ،کاربردهای گوناگون اين قالي است که دربردارندۀ ويژگيهای
مفهومي و بعضا زيباييشناسانۀ قابل توجهي است .نحوۀ برخورد مخاطب با قالي خشتي در تنوع اين کاربردها
نقش به سزايي را داشته است و در گذر زمان تداعيکنندۀ همبستگي میان فرم و عملکرد است .بنابراين،
هدف اين پژوهش شناسايي کاربردهای قالي خشتي چالشتر و تبیین برخي مفاهیم نهفته در آنهاست.
پژوهش اين مقاله از نوع کیفي است ،رويکردش انسانشناسي هنر و روش آن توصیفي-تحلیلي است و به
دنبال پاسخگويي به اين پرسش است که قاليهای خشتي چالشتر چه کاربردهايي دارند و از رهگذر اين
کاربردها چه مفاهیمي را منتقل ميکند؟ دادههای میداني در اين پژوهش با استفاده از مصاحبه با افراد
مطلع در چالشتر و همچنین مشاهدۀ میداني گردآوری شدهاند و از تحلیل اين دادهها پنج کاربرد مصرفي،
تزئیني ،مناسکي ،اقتصادی و اجتماعي برای قالي خشتي بازشناسي شد که در میان آنها کاربرد مناسکي
قالي (استفادۀ مردم منطقه از قالي در مراسم آيیني) و کاربرد اقتصادی قالي (نقش قالي در امرار معاش
مردم منطقه) از اهمیت بیشتری برخوردارند.
کلیدواژگان :قالي خشتي ،چالشتر ،انسانشناسي هنر ،کاربرد شيء هنری ،زيباييشناسي.
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مقدمه
چال شتر در شمال غربي شهرکرد ،مرکز ا ستان چهارمحال و بختیاری ،با تنوّع فرهنگي و هنری
خود يکي از مناطق مهم و باساااابقه درزمینه تولید قالي اسااات .اين منطقه در طول تاريخ حیات
پر حادثۀ خويش م حل گذر خوانین و نیز هنرم نداني بوده اسااات که به غ نای فرهنگي منط قه
افزودهاند .امروزه بساایاری از تولیدات هنری و صاانايعدسااتي منطقه چالشااتر ،فقط به پديدههايي
تاريخي بدل شدهاند؛ ولي قالي را ميتوان ا ستثنايي بر اين قاعده شمرد .در قاليهای اين منطقه
عالوه بر کیفیت مواد اولیه و بافت ،تنوع در طرحها (همچون خ شتي ،قابي ،کِلیل ترنج ،۱شکارگاه،
گلوبلبل و گلدوني )2بهعنوان يک نقطه قوت بهح ساب ميآيد .در اين پژوهش ،در میان قاليهای
منطقه چالشااتر ،قاليهايي با طرح خشااتي به ساابب پیشااینه ،تنوع نقوش ،اسااتقبال از ساامت
بافندگان و مصاارفکنندگان داخلي و خارجي انتخاب شاادهاند و کاربردهای مختلف آن به همراه
مفاهیم فرهنگي پشت آنها در موقعیت زماني و مکاني متفاوت موردبررسي قرار ميگیرد.
کاربردهای هنر در میان مردم يک جامعه جزء ويژگيهای فرهنگي محسوب ميشوند؛ بدين
معني که شيء هنری (در اين مبحث قالي خشتي چالشتر -شکل  )۱از اين قابلیت برخوردار است
که در جامعهای که از آن برآمده کاربردهای گوناگوني را بپذيرد ،با در نظر گرفتن اين مهم که در
اين میان ،موقعیت (يعني عوامل محیطي و زماني) در به وجود آمدن اين کاربردها ميتوانند نقش
اساسي داشته باشند .عوامل محیطي شامل مکان يا منطقهای است که اثر هنری در آن تولید،
نگهداری و استفاده ميشود و زمان شامل موعد ويژهای است که مخاطب با اثر هنری مواجه ميشود
يا از آن استفاده ميکند؛ به تعبیری هیچ اثر هنری در جوامع موردمطالعه انسانشناسان پديد
نميآيد مگر اينکه کاربردی داشته باشد؛ «غايت اساسي کاربرد حفظ موجوديت کل است ،کاربردها
ضروری هستند و در سراسر کالبد ،تعمیم دارند» (فکوهي)۱62 :۱۳۸۸ ،؛ اما اين کاربردها جزء
ويژگي ذاتي اينگونه آثار محسوب نميشوند ،چراکه با تغییر عوامل اثربخش همچون موقعیتهای
متفاوت ،کاربردها نیز دگرگون ميشوند و تنها در صورت حفظ شرايط کاربرد شيء ثابت ميماند.
بهعنوانمثال :قالي خشتي ممکن است بهمنظور نشان دادن قدرت صاحبش خلقشده باشد ،اما
هنگاميکه از راه هديه دادن به تملک شخص ديگری درميآيد ،اثر هنری وارد نوعي چرخه اقتصادی
ميشود (دی مور.)۱۳۸۹ ،

 ۱طرح لچک و ترنج در منطقه چالشتر ،کِلیل ترنج نامیده ميشود.
 2گلداني
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شکل  .۱نمونه ای از قاليهای خشتي چالشتر .اندازه  6متری
منبع :بايگاني عکس اتحاديه تعاونيهای فرش دستباف روستايي استان چهارمحال و بختیاری.۱۳۸5 ،

چارچوب نظری
مطالعات انسانشناسي هنر بهعنوان يکي از زيرمجموعههای انسانشناسي سالهاست که در حوزۀ
مطالعات هنری ورود پیداکرده و توانساااته از تنوع نظريات علمي قابلتوجهي برخوردار شاااود.
انسان شناسي هنر در عصر حاضر علمي است با موضوعیت تحقیق و رويکردی که در بررسي آثار
هنری ،فرهنگي و کاربرد اجتماعيشااان ميتواند راهگشااا باشااد و امکاني برای شااناخت تولیدات
انسااااني در اجتماع را فراهم ميکند .انساااانشاااناساااي هنر در ابتدا فرهنگ های موردمطالعۀ
انساااانشاااناساااي را حوزۀ کاری خود قرار ميدهد و به فهم هنر از ديدگاه فرهنگ آفرينندۀ آن
ميپردازد« .ورود برخي از د ست ساختههای هنری بومیان مناطق مختلف جهان به اروپا از اولین
روياروييهای انسانشناسان با فرهنگهای ديگر يا غريبه بود .در اين جوامع ابتدايي اشیايي تولید
ميشاااد که به موزه های دنیای مدرن راه يافتند» (فکوهي .)۱2 :۱۳۸5 ،اين اشااایا موردتوجه
انسااانشااناسااان هنر قرار گرفت و تالش برای شااناخت اين آثار ،که پژوهشااگران جزء آثار هنری
دستهبندیشان کردند ،شدّت يافت.
در مطالعۀ کاربردهای شيء هنری ،اين موضوع که اشیاء چگونه و چه چیزی معني ميدهند،
موردتوجه است (مورفي و پرکینز )2006 ،و برای رسیدن به اين معناها ،تحلیل نظامهای بازنمايي،
کدگذاریها و تأثیر ابعاد متفاوت زندگي آفرينندگان اشیای هنری ميبايست موردتوجه قرار گیرد.
به گفته مارسل موس در کتاب راهنمای اتنوگرافي (« )۱۹4۷کلیت فرم بايد توسط حس ديداری
فرد بومي يا جامعه تولیدکنندۀ شيء هنری تحلیل شود» (موس.)۷0 :۱۹6۷ ،
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کشف زيباييشناختي بومي ،که دارای تعاريف و ويژگيها و اصولي متمايز از زيباييشناسي
جوامع غربي است ،در حیطۀ انسانشناسي زيباييشناسي قرار ميگیرد .اين بینش را يکي از
بنیانگذاران انسانشناسي ،يعني مارسل موس در کتاب راهنمای اتنوگرافي ( ،)۱۹4۷در اواسط
قرن بیستم ارائه کرده است .ادموند لیچ در سخنراني خود با عنوان زيباييشناسي ميگويد که
دغدغه اصلي انسانشناس نبايد اين باشد که «ه نر بدوی چه معنايي برای ما دارد؟ بلکه بايد اين
پرسش باشد که هنر بدوی چه معنايي برای سازندگان آن دارد؟» (لیچ)25 :۱۹6۷ ،؛ نه اينکه
زيبايي برای من از جامعهای متفاوت دارای چه معنايي است؟ بايد اين فرض را کنار بگذاريم که
«آنها چیزی را ميبینند که ما ميبینیم و بالعکس» (فورگ .)2۸2 :۱۹6۷ ،لذا توجه به دانش
پسزمینۀ اجتماعي -فرهنگي برای فهم اينگونه معناها بسیار مورد اهمیت است ،چرا که در
انسانشناسي هنر اعتقاد بر اين است که هنر فرآوردۀ زندگي جمعي انسانهاست که بخش مهم و
تعیینکنندهای از فرهنگ مادی را تشکیل ميدهد« .ماهیت شيء هنری تابعي از شبکههای
اجتماعي – ارتباطي است که شيء هنری در آن جای گرفته است» (جل ۷۹ :۱۳۹0 ،و .)۸0
درواقع فهم اثر هنری بدون داشتن دانش فرهنگي از جامعۀ آفريننده ممکن نیست .در اينجا فرهنگ
سازنده (بافنده) محک تحلیل پژوهش گر است .باورهای اعتقادی هنرمند است که شيء هنری را
به شکل و شیوۀ ويژهای خلق ميکند« .به باور بوآس هنر و شیوۀ مربوط به يک قوم را تنها ميتوان
از طريق مطالعه اشیای تولیدشده به دست آن انسانها بهعنوان يک کل واحد درک کرد» (دی
مور .)5۷ :۱۳۸۹ ،بر اين اساس ميتوان گفت که قالي خشتي منطقۀ چالشتر ماهیتي مستقل از
زمینهای آفرينش خود ندارد و درنتیجه فهم معاني فرهنگي کاربردهای گوناگون اين قالي بدون
داشتن دانش و تجربۀ فرهنگي از جامعه آفرينندهاش (مکان -يعني منطقه چالشتر) ممکن نیست؛
بنابراين فهم روابط پیرامون کاربردهای قالي خشتي ،در بررسيهای انسانشناسي هنر اهمیت
مييابد.
قالي خشتي زماني که خارج از جامعهاش قرار گرفته (موقعیتهای زماني و مکاني)،
مشخصات صوری خود را به محقق عرضه ميکند؛ اما ويژگيهای معنايي که در بستر آفرينشش به
آن بخشیده ميشود ،جز در ارتباط با جامعه تولیدکنندهاش قابل ارزيابي نخواهد بود .بر اين اساس
با اتکا بر انسانشناسي هنر بهعنوان حوزهای بینارشتهای مفاهیم فرهنگي ،ميتوان کاربردهای قالي
خشتي چالشتر را موردبررسي قرار داد؛ چراکه انسانشناسي هنر به دنبال بررسي اشیای هنری در
بطن اجتماع و فرهنگي است که در آن خلقشده ،مصرفشده يا به نمايش درآمده است.
انسانشناس تالش ميکند که «آثار هنری را با مالک فرهنگ خالقان همان آثار تحلیل کند»
(مورفي.)2۹ :۱۳۸5 ،
از سويي ،اغلب بررسيهايي انجامشده در حوزۀ فرش ايران از توصیف ظاهری ،ذکر نوع
مواد اولیه ،تکنیکهای بافت و طبقهبندی بر اساس طرحها و نقوش فراتر نميروند؛ آنچه کمتر
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مورد توجه قرارگرفته معاني فرهنگي است که به نظر ميرسد امروز برای اکثر خالقان اثر ،بهخصوص
بافندگان ،مبهم و دور از دسترس است .اين در حالي است که بررسي و نگاهي کلي به مطالعاتي
که تاکنون در زمینۀ قالي چالشتر انجام شده است ،نشان ميدهد که ما بیشتر با رويکردهای
کارکردگرا و با توصیفهای فناورانه در اين زمینهها روبهرو هستیم (ديگار )۱۳66 ،که فقط برای
«رديابي موتیف ها و بیشتر در قالبهای صوری بوده است و نه با هدف درک عمیق و يافتن
ساختارهای عمیق ذهني و مفهومي آنها» (فکوهي .)۸6 :۱۳۹2 ،لذا با در دست داشتن نتايج يک
شناخت عمیق فرهنگي ،که هدف انسانشناسي هنر است ،ميتوان معناهای فرهنگي که در پس
کاربردهای قالي خشتي در منطقه چالشتر است را استخراج و معرفي نمود.
در اين خصوص بايد اذعان داشت که در رابطه با معناهای فرهنگي کاربردهای قالي خشتي
چالشتر تأکید بر تجربه است ،چرا که انسانشناسي دانش بررسي تجربۀ فرهنگي است نه فرهنگ.
«انسانشناسي هنر بررسي تجربههای هنری جوامع مختلف است .يعني انسانشناس بنا بر اصول
روششناختي مردمنگاری ،خود را در لحظۀ شدن هنر و در لحظۀ تجربۀ هنر از سوی افراد جامعه
قرار ميدهد بدين ترتیب انسانشناسي هنر نشان داده است که تجربههای هنری تا چه حد در
جوامع مختلف متفاوتاند و به همین دلیل است که انسانشناسي هنر ميکوشد بهواسطه تجربۀ
کار میداني انسانشناس به تصورات ،انديشهها ،ادراکات و روابط هنری در بستر زندۀ يک گروه
اجتماعي بپردازد» (لیتون .)۸ :۱۳۹4 ،بدين سبب نگارنده با استقرار در منطقۀ موردنظر و به
شیوهای منسجم به دنبال گردآوری حداکثر دادههای فرهنگي بوده تا از اين راه به درک فرهنگي
از مفهوم کاربردهای قالي خشتي در اين جامعه دست يابد و به اين مسئله پاسخ دهد که کداميک
از معاني فرهنگ بومي منطقه را از طريق کاربردهای قالي خشتي چالشتر ،ميتوان دريافت ،مردم
بومي اين کاربردها را چگونه تعريف و ارزيابي ميکنند؟ و چگونه ورود و بودن قاليهای خشتي به
مکانهای گوناگون و در زمانهای متفاوت با بسترمندی در نظامهای ارزشي گوناگون همراه است؟

روش پژوهش
موقعیت مکاني پژوهش حا ضر منطقه چال شتر از توابع ا ستان چهارمحال و بختیاری و در ه شت
کیلومتری شهرکرد است .جامعۀ آماری را کارشناسان ،افراد بومي منطقه ،افراد مسن (که از تجربۀ
بیشااتری برخوردارند) و بافندگان تشااکیل ميدهد .محقق ضاامن انجام گفتگوهای حضااوری ،در
برخي مرا سم مربوط به کاربردهای قالي خ شتي شرکت کرده ا ست و يافتههايي را برای نخ ستین
بار ارائه نموده اساات .به دنبال اين مهم عالوه بر اطالعات و تجربیات شااخصااي به مطالعۀ منابع
مرتبط با انسااانشااناسااي هنر و مردمنگاری پرداخته شااد .يکي از اصااليترين مراحل ،حضااور در
میدان تحقیق (چال شتر) بود؛ اگرچه محقق از گذ شته و طي سالهای متمادی جهت شنا سايي
طرحها و نقوش قالي در اين منطقه رفتوآمد داشااته اساات ،اما با مطالعات انس اانشااناسااي هنر
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دريچهای تازه برای او گ شوده شد تا از زوايای مختلفي قالي خ شتي را موردتحقیق و تحلیل قرار
دهد .در شااروع کار با مطلعین کلیدی همچون بافندگان ،تولیدکنندگان و تجار ،که محقق از قبل
با آنها آ شنايي دا شته ،م صاحبههايي در خ صوص قالي خ شتي انجام شد .عالوه بر آن دربارۀ
زيرمجموعههای فرهنگ مادی و غیرمادی منطقه نیز تحقیقات مف صلي تهیه شد ،همچون ر سوم،
جشنها ،سوگواریها و امثالهم .در اين میان تالش شد که مواردی مهم از فرهنگ بومي در رابطه
با قالي منط قه و به طور خاص کاربرد های قالي خشاااتي ،موردتو جه قرار گیرد .همین طور که
تحقیقات و م صاحبهها انجام مي شد ،ارتباط بین کاربردهای قالي خ شتي و فرهنگ بومي منطقه
بی شتر آ شکار شد؛ اما هر از گاهي يافتن رابطۀ بین اين دو از وظايف د شوار بود؛ چراکه جامعه در
برابر توضیح هنر بیش از آنکه بتواند حرفهايي بزند ،سکوت اختیار و از وسیلۀ ديگری غیر از زبان
گفتاری (قالي خشااتي) اسااتفاده ميکند؛ لذا طبیعي اساات که بافندگان نتوانند دربارۀ قاليشااان
حرف بزنند ،بلکه بايد آن را بیافرينند تا منظورشان از طريق فرمها بیان شود .ازاينرو محقق برای
ا ستخراج تو ضیحاتي درباره مفهوم کاربردهای قالي خ شتي چال شتر مجبور شد تا ازيکطرف از
دادههای فرهنگ بومي استفاده کند و از طرف ديگر با مشاهدات و مشارکتها ،احساس اجتماع را
دريابد .بدين ترتیب در اين پژوهش صرفاً بخش و سطوحي از قالي خشتي چالشتر آشکار ميشود،
اما همین فهم انسان شناسانه ميتواند از سوی محققان ديگر به چالش کشیده شود؛ زيرا موضوع
موردمطالعه خود چالشبرانگیز است و هنر هیچگاه بهطور مستقیم و آشکارا تن به تفسیر نميدهد
و اين خود سااختي مضاااعفي را بر مردمنگار وارد ميکند؛ بهنحویکه ابتديا پژوهش مأيوسکننده
است ،زيرا که هیچکس و هیچ منبع فرهنگيای حرف مستقیمي دربارۀ بهخصوص محتوا نميزند؛
تنها با غرق شدن در فرهنگ موردمطالعه ا ست که به تدريج روزنهها و سرنخهايي باز مي شود .با
اين اوصاف ،گرچه ديدن هنر بومي همچون بومیان ناممکن است ،اما پژوهش انسان شناسي به ما
کمک ميکند که به اين فهم بومي نزديکتر شاااويم؛ لذا پس از انجام يا خواندن پژوهش انساااان
شااناسااانه ،آثار هنری را متفاوتتر از قبل خواهیم ديد و به قول مورفي «بهجای تالش برای ارائۀ
تعريفي ساااده از هنر ،بايد طیف گسااتردهای از ويژگيهای مرتبط با آثار هنری و شاارايطي را که
ا شیا بهو سیلۀ آنها در اين مقوله پذيرفته مي شوند  ،برر سي کنیم» (مورفي 200۷ ،آ )۳ :که در
تحلیل ابعاد زيبايي شناختي و معنای فرهنگي کاربردهای قالي خ شتي با اين سختي درگیر بوديم
و تالش کرديم تا هر چه بیشتر به درکي بومي نزديک شويم.
گردآوری دادههای اين مقاله از طريق حضور در میدان (در وهلۀ اول مشاهدات و مصاحبهها
و در وهلۀ دوم مشارکت محقق در حیات منطقهی چالشتر) و در مواردی اندک با مطالعات
کتابخانهای گردآوریشده است .در مطالعات میداني از روش مردمنگاری و مشاهدۀ مشارکتي ،و
همچنین مصاحبه با مطلعین کلیدی (کارشناسان ،تولیدکنندگان ،بافندگان و امثالهم) استفاده شد

بازشناسي و تحلیل کاربردهای قاليهای خشتي173 ...

و در مطالعات کتابخانهای اسناد فرهنگي هم چون کتب و مقاالت موجود در چالشتر ،موردبررسي
قرار گرفت .مشخصات مصاحبهشوندگان به شرح زير است:
جدول  .۱نام و مشخصات مصاحبه شوندگان
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

زمان گفتگو

حرفه

۱

اشرف بهرامي

45

تابستان ۱۳۹4

بافنده

2

بتول دايي جواد

۷0

تابستان ۱۳۹4

بافنده

۳

طلعت شبانیان

۷5

تابستان  ۱۳۸4و زمستان
۱۳۹6

بافنده

4

مرحومه عمه شازده (مهرانگیز
شرافت)

۷5

تابستان ۱۳۹4

بافنده

5

پروين شرافت

4۷

تابستان ۱۳۹4

بافنده

6

پريچهر شرافت

۷5

تابستان ۹4

بافنده

۷

داراب شرافت چالشتری

65

تابستان ۱۳۹4

فروشنده قاليهای
چالشتری

۸

مرحومه حبیبه خانم نصر الهي

۸5

تابستان  ۱۳۹4و بهار ۱۳۹5

بافنده

۹

عبداهلل شیرزاد چالشتری

۳۸

تابستان  ۱۳۸4و  ۱۳۹4و
بهار ۱۳۹5

قفلساز و پژوهشگر میداني

۱0

محمود شبانیان

۷۸

تابستان  ۱۳۹4و زمستان
۱۳۹6

چله دوان

۱۱

حاج رضا نصوحي

۷۹

۱۳۸۷

تاجر قالي

۱2

فرشاد تاجي

42

۱۳۹۷

فروشنده بومي قاليهای
چالشتری

یافتههای پژوهش
کاربرد مصرفی

قاليهای نشیمن يا کفپوش
عامترين و ابتداييترين کاربرد م صرفي قالي خ شتي چال شتر ،ا ستفاده از آنها به عنوان قاليهای
ن شیمن ا ست که بی شتر بهمنظور پو شاندن سطوح منازل ،اماکن متبرکه و يا برای ايفای نقش در
چیدمان مکان های مساااقف به کار ميروند و به همین خاطر عامل مکان در اين کاربرد اهمیت
دارد .طي قرون متمادی و از ساالهای گذشاته مکان بر اندازههای قالي تولیدی مؤثر بوده اسات،
قاليهای خودم صرف و همچنین قاليهايي که درگذ شته بهمنظور فروش بافته مي شدند ،بايد در
اندازهای بافته ميشاادند که بتوانند کف خانهها را بدون باقي ماندن فضااای اضااافي بپوشااانند ،به
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همین سبب اندازۀ ا ستانداردهای ف ضاهای داخلي خانهها با اندازۀ قاليها هماهنگ بود .درگذ شته
با توجه به ابعاد برخي اتاقها يا چادرهای محل سکونت قاليهای دراز و باريکي در همین ابعاد به
نام «میانه» ( )۱/5 × ۳متر ،جهت پوشاااندن اين مکانها بافته ميشااد« .بافت کنارههای پهن و
طويل نیز در بین مردمان منطقه چالشااتر رواج فراوان دارد» (نصاایری .)۱00 :۱۳۸۹ ،ديگر ابعاد
قالي بافتهشده درگذشته بیشتر از ( ۱/۷0 × 2/40سانتيمتر= حدود  4متری) تا قاليهايي (5 × ۷
يا  ۳5متری) بوده اسااات ،اما امروزه به خاطر تغییر سااابک زندگي حتي از قالیچهای زرع و نیم
( ۱۱0 ×۱60سانتيمتر) مثالً برای چیدمان سالن پذيرايي و میان مبلمان ا ستفاده مي شود .در
حال حاضااار اندازۀ اساااتاندارد از زرع و نیم تا  ۱2متری در قالي های طرح خشاااتي منطقه و
بهخ صوص منازل م سکوني بافته و ديده مي شود« .قاليهای خ شتي در چال شتر ،تزئیني صرف
نبوده اساات .بهنوعي با اسااتفاده از قالي جهت کفپوش کردن ،منزل را مقدس و از آلودگي حفظ
ميکردهاند» (شیرزاد ،گفتگوی حضوری .)۱۳۹4 :در کاربرد مصرفي ،قاليها داخل فضای معماری
استفاده ميشوند و عموماً تصور اين فضاها بدون وجود قالي دشوار است.

قاليهای هديه
گروه ديگر از قاليهای مصرفي در اين نوشتار با نام «هديه» شناخته ميشوند .همانطور که از نام
اين گروه مشااخص اساات ،قاليها در هیئت کااليي ارزشاامند و با حفظ ويژگي کاربردی که جزء
دارايي بافنده ه ستند ،به تملک شخص ديگر درميآيند .قاليهای هديه در سه گروه قراردادی .۱
جهیزيه (هديه به نوعروسااان) و هديه به پسااران  .2قاليهای بيبيباف (جهیزيه بيبيها و هديه
خوانین) و  .۳قاليهای سفارشي تقسیمبندی ميشوند.
قاليهای جهیزيۀ عروس را معموالً دختران مجردی که به سن ازدواج ميرسند ،با همراهي
مادرانشان ،ميبافند .کیفیت قاليهای اين گروه اهمیت ويژهای دارد ،بنابراين با صرف زمان الزم و
به کار بردن مواد مرغوب تهیه ميشوند .درگذشته خانوادههايي که از نظر مالي در سطح باالتری
قرار داشتند ،جهیزيهای به دختر نميدادند؛ فقط يکي دو تخته قالي به او ميدادند که خانوادۀ
داماد يا آن را ميفروختند و با پولش جهیزيه تهیه ميکردند يا بهمانند سرمايه و پسانداز نگاهش
ميداشتند؛ اما در حال حاضر خانوادههايي که توان مالي داشته باشند ،عالوه بر جهیزيه ،يک قالي
شش متری دستباف بیشتر خشتي هم به دختر هديه ميدهند .اما اين رسم جهیزيه دادن قالي به
پسرهای منطقه وجود ندارد ،مگر اينکه خانوادهای بخواهد فقط بهعنوان يادگاری قالي به پسرشان
بدهند و اين موقعیت اجتماعي خانوادهها بوده و هست که اجازۀ چنین کاری را ميدهد.
يکي ديگر از انواع قاليهای هديه ،قاليهای موسوم به «بيبيباف» و « سفارشي» است« .خوانین
چالشاااتر در زمان حکومت قاجار با دول غرب در ارتباط بودند ،اين مسااائله باعث رواج حس
تجملگرائي و زندگي اشرافي در بین ايشان شد ،بهطوریکه تأثیرات فرهنگ اروپائي در قاليهای
بيبيباف از نقوش تا رنگبندی مشهود است» (سینايي 24۳ : ۱۳۷4 ،و  .)244بافندگان چالشتر
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به دلیل غم ،رنج ،کار ،تالش فراوان و تحمل سختيها بیشتر از رنگ تیره در قاليهاي شان استفاده
ميکردند؛ ولي در قالي های بيبي باف به علت ارتباط فرهنگي که خوانین با دولت های غربي و
شاااهرهای ديگر داشاااتند ،تحت تأثیر رنگهای بهکاررفته در محیط زندگي آنها قرارگرفته و از
رنگهای رو شن مانند آبي رو شن ،سفید ،کرم ،نارنجي و امثالهم ا ستفاده ميکردند .دوران بافت
قاليهای بيبيباف محدود به برههای خاص بود ،رونق و شاااکوفايي قاليهای بيبيباف باقدرت و
شوکت خوانین درهمآمیخته بود ،چراکه در زمان ناصرالدينشاه شروع و در زمان رضاشاه با از بین
رفتن خوانین خاتمه يافت و همساارانشااان قاليهای بيبيباف را نیز ديگر ساافارش ندادند .علت
اصاالي اين تغییر و تحول آن اساات که امتیاز اين هنر در دساات گروهي خاص (خوانین و بهتبع
بيبيها) قرار دا شت و مردم عادی از اين هنرها و تجمالت بيبهره بودند .بعد از فروپا شي خوانین
نیز توسط برخي بازماندگانشان ،سفارشهايي برای اين نوع قاليهای خاص داده ميشد.
در مورد وجهتسمیه قاليهای بيبيباف پس از تحقیقات میداني دو نظر از گفتگوهای بومیان
و تجار استنباط شد:
 .۱مادران ،همسااران ،خواهران خوانین ،و کساااني که لقب بيبي داشااتند با اسااتفاده از
موقعیتي که داشااتند ،اقدام به تولید فرش ميکردند؛ ازآنجاکه بيبيها ،قاليها را جهت
مصارف شخصي يا هديه تولید ميکردند ،مواد اولیه را از مرغوبترين و طرحها را نیز با
دقت انتخاب ميکردند .به همین منظور اين نوع قالي ها ارزش بااليي به خود گرفت و
بهزودی در منطقه م شهور گرديد (گفتگوی ح ضوری ،ن صر الهي ،شرافت ،عمه شازده،
بهرامي و شبانیان ۱۳۹6 :و .)۱۳۸۷
 .2در منطقه به خاطر رقابتي که بین مادر شوهر و عروس وجود دا شت ،هرکدام سعي در
بافتن بهترينها داشتند که درنهايت به خاطر تجربۀ کاری بیشتر ،پیروزی با مادر شوهر
بود که به اين نوع قاليهای بافته شده ،بيبيباف ميگفتند (نصوحي ،گفتگوی ح ضوری:
.)۱۳۸۷
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شکل  .2قالي بيبيباف خشتي محرابي کتیبه دار،
ابعاد پردهای ،.منبع :بايگاني عکس اتحاديه
تعاونيهای فرش دستباف روستايي استان
چهارمحال و بختیاری.۱۳۸6 ،

شکل  .۳قالي بيبيباف زن ايستاده به
همراه سگش ،اندازه  6متری ۱۳24 ،ه.ق،
منبع :تناولي۸4 :۱۳6۸ ،

با توجه به موارد ذکرشده ميتوان چنین در نظر گرفت که منظور از قالي بيبيباف قاليهايي
باکیفیت بسیار بااليي بودند که با سرمايه خوانین و نظارت بيبيها با بهترين مواد اولیه (پشم دست
ريس ،رنگرزی کامالً طبیعي و باثبات) ،استفاده از شیوۀ تبکو ۱و بهترين بافندهها تولید ميشدند.
اين قاليها توسط بافندگان گمنامي بافته ميشد که از اين رهگذر تنها مشقت و تحمل سختيها
با اندکي دستمزد به آنان تعلق ميگرفت .بهطوریکه اکنون بعد از گذشت سالهای متمادی نامي
از بافندهها برده نميشود ،بلکه اين قبیل قاليها فقط به نام بيبيباف شهرت پیداکردهاند؛ درحاليکه
بيبيها هرگز خودشان قالي نميبافتند .بافندگان کارگاههای قاليبافي بيبيها اين نوع قاليها را
با تحمل مرارتهای فراوان ميبافتند که دستمزدشان اغلب تَپ به تَپ 2و در پايان روز توسط
بيبيها يا پاکارهای ۳آنها حساب ميشد (بهرامي و نصراللهي ،گفتگوی حضوری .)۱۳۹۳ :بيبيها
بههیچوجه اجازۀ کپيبرداری از روی نقشههايشان را نميدادند .پیرزني که عمر خود را در کارگاه
بيبي به بافندگي گذرانده ،از آن زمان چنین يادکرد :من يکي از شاگردان کارگاه بيبي بودم ،از
 1در قالي های چالشتر از دو تکنیک پود گذاری الف .القاج يا ارقاج (دو پود) و ب .تب کو استفاده ميشود .در تکنیک
تب کو بافنده پس از بافتن يک تپ پود نازک را عبور داده و ميکوبد .سپس پود تب کو (شکل  )4را روی اين پود
نازک زده شده ،ميگذارد و چندين دفعه و با حرکتهای پیاپي دفتین ،مي کوبد .اين پود تب کو از بین تارهای چله
در آورده نميشود ،بلکه آن را به سمت باال و نزديک چوب کوجي ميبرد .سپس تپ بعدی بافته ميشود ،در اين هنگام
پود تب کو را پايین ميآورند و با دفتین محکم ميکوبند تا گرهها بهطور منظم و فشردهتر رویهم قرار گیرند .در اين
لحظه بازهم پود تب کو را باال داده و پود کلفت را عبور داده و ميکوبند؛ يعني يک رج پود نازک و يک رج پود کلفت
زده ميشود.
 2در اکثر مناطق استان چهارمحال و بختیاری از جمله چالشتر به رج قالي «تَپ» گفته ميشود.
 3در منطقه چالشتر پاکار در مفهوم منشي استفاده مي شود.
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صبح تا عصر در کارگاه با ديگر شاگردان مشغول بافت بوديم ،بيبي هر شبهنگام بازگشت مراقب
بافندگانش بود که نقشهای از کارگاه خارج نکنند و يا از آن کپي نکنند ،درحاليکه ما بسیاری از
مواقع سعي ميکرديم نقشهها را به ذهنمان بسپاريم ولي هیچگاه نقشه اصلي نميشد(سینايي
 .)۱۳۷4قاليهای بيبيباف که درگذشته و در زمان خوانین به سفارش بيبيها از بهترين مواد
اولیه و طرحهای منحصربهفرد بافته ميشدند .۱ :جهت جهیزيه دادن به دختران بيبيها بافته
ميشد؛ چنانچه بيبي خديجه (خواهر خدا رحم خان يکي از خوانین چالشتر) پس از ازدواج و
مهاجرت از چالشتر به شلمزار ۱يکي از قاليهايي بيبيباف را با خود به اين منطقه برده و باعث
انتقال يکي از اين طرحهای بيبيباف به منطقه شلمزار شد(شیرزاد و نصر الهي ،گفتگوی حضوری:
 .2 .)۱۳۹5خوانین منطقه چالشتر با خوانین ساير نقاط کشور بهخصوص کرمان و اصفهان مراوداتي
داشتند که هرازگاهي قاليهايي به سبک بيبيباف چالشتری به اين خوانین هديه داده ميشده
است؛ اما قاليهای سفارشي که هماکنون هم رواج دارند ،قاليهايي است که يا توسط مادربزرگها
و مادران بهرسم يادبود برای فرزندان ،نوهها و عزيزان بافته و هديه داده ميشود يا بازهم به سفارش
شخصي برای هديه دادن به شخصي ديگر ،توسط بافندهای آشنا يا غريبه بافته ميشود .اين نوع
قاليها بهصورت تفاهمي و دستمزدی بین سفارشدهنده و بافنده ،بافته ميشوند .بافنده در مورد
آنچه قرار است هديه بدهد از اصول زيباييشناختي محلياش بهره ميبرد بااينوجود در اين گروه،
مصرف همتراز جنبهی زيبايي يا تزئیني قالي نیز در نظر گرفته ميشود.
شکل  .4نمونه طناب استفادهشده جهت تکنیک تب کو .منبع :نگارنده.۱۳۸۷ ،

مخده
از ديگر موارد کاربرد م صرفي ،قاليهايي ا ست که بهمنظور «مخده» بافته مي شوند .اين مخدهها
در منازل چالشتر بدون توجه به تمکن مالي ،نوع مبلمان و بهنوعي با يک دکوراسیون کامالً سنتي
ح ضور دارند و به دلیل اينکه عموماً در مکانهای عام خانه ا ستفاده مي شوند ،از نوع قالي مرغوب
انتخاب ميشوند.

 1شلمزار شهری در  ۳0کیلومتری جنوب شهرکرد ،مرکز شهرستان کیار و يکي از قديميترين مناطق بافت قالي در
استان چهارمحال و بختیاری است.
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کاربرد تزئینی
قالي هايي با کاربرد تزئیني ،در ز مان های ويژه ای همچون مراسااام هايي که در منط قه و در
زمان های خاصاااي وجود دارد ،به طور موقت تغییر کارکرد ميدهند .يکي از اين زمان های ويژه
هنگام برگزاری مرا سم عرو سي و روز «داماد سالم» ا ست .در منطقه چال شتر همانند برخي ديگر
نقاط ک شور ،روز بعد از عرو سي «پاتختي» گفته مي شود و روز بعد از آن «داماد سالم» ا ست که
خانواده عروس ،داماد و فامیل نزديک اي شان را به منزل خود مهمان ميکنند .در اين شب تختي
بسااته ميشااود که پشاات اين تخت برای تزئین از قالي اسااتفاده ميکنند و پای تخت در جلوی
عروس و داماد به شادی و پایکوبي ميپردازند و هدايايي به عروس و داماد داده ميشود.

شکل  .6مخده با طرح تک خشت سه لَندَني و
بته جقه (در چالشتر به گل رز يا گل فرنگ،
گل لَندَني گفته مي شود) ،منبع :تاجي ،آرشیو
عکس شخصي.۱۳۹۸ :

شکل  .5مخده با طرح خشتي  ،منبع :نگارنده،

تحقیقات میداني.۱۳۹۷ ،

کاربرد ديگر قاليهای تزيیني خوشامدگويي به بزرگان بوده است .آقای شیرزاد از مطلعین
محلي ميگويد :در زمان حکومت خوانین ،قبل از ورود حکام و بزرگان ساير مناطق به چالشتر در
ورودیهای اين روستا يا قلعه ،قاليهايي پهن ميکردند و قدوم اين بزرگان را با قالي حتي به طول
يک کیلومتر مزين ميکردهاند (شیرزاد ،گفتگوی حضوری.)۱۳۹4 :
در مراسم ديگر هم چون توديع ،معارفه و يا جشنهايي به مناسبات مختلف هم چون روز
صنايعدستي که بهخصوص در خود قلعۀ چالشتر برپا ميشود ،جهت تزئین از قالي استفاده ميشود.
در اين مراسم که جز مراسم اصلي و سنتي (چالشتر) محسوب نميشود ،سن يا صحنۀ موردنظر با
آويزان کردن چند تخته قالي ،تزئین ميشود .کیفیت و اندازهای قاليها در اين کاربرد اهمیت
مييابند .قاليهايي با نقوش و رنگهای متنوع و بهخصوص طرح خشتي به خوبي از عهدۀ تزئین
سطوح وسیع برميآيند (شکل .)۷
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شکل  .۷کاربرد تزئیني قالي خشتي ،اولین سمینار طرح و نقش فرش ،شهرکرد ،منبع :نگارنده.۱۳۸۷ ،

کاربرد مناسکی
قاليهای اين گروه هنوز همان قاليهای گروه مصرفي هستند که بنا بر نوع برخورد مخاطب ،وارد
فضاااای مناساااک ميشاااوند و به خودی خود به زماني اشااااره دارند که چرخۀ زماني روزمره را
مي شکنند .گاهي قالي در يک مرا سم .۱ :کوتاهمدت شرکت داده مي شود و بعد از مرا سم دوباره
تغییر کاربرد ميدهد و  .2گاهي هرگز از کاربرد مناسکي خود خارج نمي شود .در مورد اول «قالي
مزار» و در مورد دوم «قاليهای وقفي» را ميتوان مثال زد.

قالي مزار
در چال شتر ر سم بر آن ا ست که بعد از به خاک سپردن متوفي ،در بی شتر مواقع يک تخت چوبي
روی مزار قرار ميدهند که روی آن با پارچه م شکي پو شیده مي شود .برای برگزاری مرا سم روز
سوم ،هفتم ،هر شب جمعه تا چهلم و خود چهلم و سال ،قالي با طرح خ شتي روی آن گ سترده
ميشاااود (شاااکل  .)۸روی اين قالي انواع مواد خوراکي شااایرينمزه مانند خرما و حلوا قرارداده
مي شود .غیرازآن میوه ،سجاده حاوی مهر و ت سبیح ،قرآن ،آينه ،گالبپاش ،شمع سیاهرنگ ،و
قاب عکس متوفي از اشاایای ديگر روی قالي هسااتند (شااکل  .)۹زنان هنگام عزاداری دور تخت
مين شینند و مردان دور زنان حلقه ميزنند .بعد از فاتحهخواني از خوراکيها و گالب روی قالي به
افراد حاضر در مراسم تعارف ميشود .پس از مراسم ،قالي برداشتهشده و تا مراسم چهلم ،هر عصر
پنجشااانبه که بازماندگان جهت خواندن فاتحه به قبرساااتان ميروند ،دوباره آن را روی قبر پهن
ميکنند .تخت روی مقبره باقي ميماند تا زماني که سنگ مزار آماده شود و پسازآن بهجای قالي
بیشتر از سجاده يا پارچهای سبز يا حتي ترمه برای تزئین سنگ مزار استفاده ميکنند (خواجعلي،
گفتگوی حضوری.)۱۳۹5 ،
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شکلهای  ۸و  .۹قالي مزار ،تحقیقات میداني نگارنده.۱۳۹6 ،

همانطور که اشاره شد از مناسک اين گروه ،گستردن قالي بر مزار متوفي است .اين قالي
که به «قالي مزار» مشهور است معموالً به دو شیوه استفاده ميشود .الف :اکثر بافندگان در
میانسالي قالي بهخصوص با طرح خشتي ميبافند و پس از مرگ و طبق وصیت بافنده ،بازماندگان
قالي را در مراسم بر مزارش پهن ميکنند که اين شيء در روند ساخت دستي تولید ميشود و پس
از آن برای شخص بافنده ارزش معنوی مييابد و ب :قالي موجود در منزل که حتي ممکن است
بافندهاش از اهالي خانواده نباشد که پس از فوت عضوی از خانواده ،از آن برای گستردن روی قبر
متوفي در مراسم استفاده ميکنند.
اهتمام مردم چالشتر در برگزاری اين رسم (پهن کردن قالي روی قبر متوفي) در حال حاضر
نشان از دو عامل  .۱احترام به فرد متوفي و  .2حفظ آبروی بازماندگان دارد .اين احترام را ميتوان
در برگزاری مراسم ختم سوم ،هفتم تا هر شب جمعه مانده به چهلم و مراسم سال برای فاتحهخواني
بر مزار متوفي مشاهده کرد .بازماندگان در هريک از مراسم سعي ميکنند بهترينها را فراهم آورند.
قالي تمیز دستباف اهمیت بیشتری از فرش ماشیني يا پتو دارد و اگر اين قالي دستباف حضور
نداشته باشد ،مراسم درخور شأن متوفي و بازماندگان انجام نگرفته است .اين رسم همانند ساير
نقاط کشور در ساير شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری نیز رواج دارد.

قاليهای وقفي
قالي وقفي و به تعبیری ديگر «قالي نذر» در هنگام بروز مشااکالت ،توسااط بافندهای که جويای
تغییر شاارايط اساات ،بافته ميشااود .بافنده برای برآورده شاادن حاجتش نذری ميکند که قالي
بهعنوان نذر حتي در ابعاد يک يا دو خشاات ببافد و به اماکن متبرکه مانند امامزادهها ،مساااجد و
در ابعاد قالي و قالیچه حتي به موزۀ آستان قدس هديه کند .با انجام نیت وقف و اهدای قالي ،فرد
به مطلوب خود ،که بهبود بیماری يا شاارايط موجود هساات ،ميرسااد .اين دسااته از قاليها با
نو شتهای که عموماً ا سم ائمه يا فرد شفا يافته ا ست ،در باال يا در میان قالي ،قابل شنا سايياند.
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هم چنین اين قالي ها به دل یل آن که مکان زيارتگاه را برای خواندن ن ماز زائرين هموار و آماده
ميسازند ،سبب کسب ثواب واقف نیز ميشوند .اين قاليها نبايد از مکان زيارتگاه خارج شوند.
کاربرد اقتصادی
يکي از مهمترين عواملي که از گذشته تا حال در ارتباط با قالي خشتي چالشتر بسیار مهم بوده و
هست ،بعد اقتصادی اين نوع قالي است که از گذشته تاکنون برای بخش وسیعي از مردمان منطقه
ايجاد اشتغال کرده است .اين پیشه نهتنها در کنار فعالیتهای کشاورزی و دامداری ،بلکه بعضاَ
بهعنوان تنها شغل دائمي و آبرومندانه ،با بازده اقتصادی باال معیشت برخي خانوارها را تأمین
ميکند .طبق صحبتهای کارشناسان و بومیان منطقه چالشتر درگذشته ،هر خانوادهای از راه
فروش قاليهای بافتهشده توسط زنان و دختران ،مخارج زندگي ،جهیزيه دختران ،ازدواج پسران،
خريد زمین کشاورزی ،منزل مسکوني و امثالهم را تأمین ميکرده است ،يا بعد از اتمام بافت ،قالي
بهعنوان يک پسانداز (قلک) يا سرمايه نگاه داشته ميشد (داراب شرافت و شیرزاد گفتگوی
حضوری .)۱۳۹4 :نحوه فروش اين قالي از گذشته تاکنون بدين شیوه بوده است که پس از تولید
قالي به سبک خانگي در منطقۀ چالشتر و به سبب کوچک بودن محیط ،زماني که قالي از دار پايین
ميآمد ،گوش به گوش ميچرخید و دستهدسته خريداران يا دالالن برای خريد پا پیش ميگذاشتند
تا قالي به باالترين قیمت فروخته مي شد .خانم بهرامي از بافندگان منطقه در مورد بازار فروش
قاليهايش ميگويد :در زمان جنگ يکتخته قالي  ۱2متری خشتي را حدود  420هزار تومان
ميفروختم که زمین کشاورزی فعليمان از فروش قالي آن زمان خريديم .بهمرور قیمت قالي افزايش
پیدا کرد بهنحویکه چند سال بعد يکتخته قالي  ۱2متری را به قیمت يکمیلیون و پانصد هزار
تومان فروختم ،درصورتيکه قیمت قالي با اين ابعاد آن زمان بین  ۸00تا  ۹00هزار تومان بود .اين
فروش باقیمت باال باعث شد که در آن زمان اين خبر در منطقه پیچیده شود و بقیه بافندگان هم
بتوانند قیمت فروش قاليهايشان را باالتر ببرند (بهرامي ،گفتگوی حضوری .)۱۳۹4 :آقای داراب
شرافت از مطلعین کلیدی نیز در اين زمینه گفت 4۳ :سال پیش با فروش دو قالي  6متری خشتي
به ارزش  64هزار تومان توانستیم يکخانه  ۱000متری بخريم اما اآلن هر چه قدر هم تالش شود
و چندين برابر اين قاليها هم به فروش رود ،ديگر نميتوان چنین خانههايي را خريد .با تورم کنوني
قالي رونق گذشته خود را از دست داده و مشکل بتوان به دوران گذشته بازگشت (داراب شرافت،
گفتگوی حضوری.)۱۳۹4 :
در حال حاضر نیز به مانند گذشته نحوۀ تولید و فروش اين قاليها به سبک سنتي يا همان
خانگي است با اين تفاوت بسیار کم و به مانند سابق تولید نميشود .ازنظر خريد و فروش در بازار
هم قیمت يکتخته قالي  6متری تبکو خشتي چالشتر از  20تا  25میلیون تومان ،يکتخته قالي
 ۱2متری خشتي تب کو از  45تا  50میلیون تومان ،قالي  6متری القاجي  20تا  25میلیون تومان
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و قالي  ۱2متری القاجي  2۸تا  ۳0میلیون تومان متغیر است (نگارنده ،تحقیقات میداني :خرداد
.)۹۸
قاليبافي در منطقۀ چالشتر بهعنوان تولید فرهنگي شاخصي است که با هزينۀ سرانۀ کمي
توانسته برای تعداد زيادی بهصورت مستقیم و جنبي اشتغال مولد و درآمد ايجاد کند و ساالنه
درآمد مطمئني برای خانوارها به ارمغان آورد .ارتباط مستقیم و غیرمستقیم قالي با مشاغل ديگر
هم چون رنگرزی ،ساخت دار و ابزار کار ،رفوگری و حتي بازاريابي و فروش داخلي و خارجي ،ارتباط
مستقیم يا غیرمستقیم داشته و طبعاً رونق و رکود قاليبافي در رشد و شکوفايي و يا رکود آن
مشاغل تأثیر داشته و دارد (نگارنده ،تحقیقات میداني.)۱۳۹6 ،
در يک جمعبندی پیرامون قالي خشتي در منطقۀ چالشتر چنین استنباط ميشود که اين
شيء هنری هم ميتواند يک کاالی صرف اقتصادی باشد که در اين صورت يک جنس تجارتي
محسوب ميشود که سرنوشت آن به دست بازار ميافتد ،و هم ميتواند پديدهای هنری باشد که
در اين حال جايگاهش بیشتر موزههای هنری است؛ اما در نگاه کليتر اگر قالي خشتي چالشتر
همانند گذشته بخواهد زنده بماند و اعتبار خود را حفظ کند؛ بايد بيآنکه کیفیت هنری خويش را
فدا کند ،قدم به بازار بگذارد تا عالوه بر بعد اقتصادیاش ،جنبههای هنری و کاربردیاش را نیز
حفظ و تداوم بخشد که از گذشته تاکنون نیز به همین منوال بوده است؛ فقط برخي نوسانات در
چند سال اخیر باعث عدم رونق اقتصادی اين هنر بومي شده است که به اختصار معرفي مي شوند:
 .۱عدم تناسب قیمت مواد اولیه با قیمت تمامشده قالي
 .2عدم دسترسي به مواد اولیۀ مرغوب
 .۳عدم بازاريابي
 .4وجود دالل و واسطه
 .5تورم
 .6از بین رفتن طرحها و نقوش اصیل
 .۷روی آوردن دختران و زناان جوان باه حرفاه هاای ديگری همچون :خیااطي،
آرايشگری و امثالهم يا ادامه تحصیل در دانشگاه و وارد شدن به مشاغل دولتي.
کاربرد اجتماعی
وقتي از فرم قالي خشاااتي فراتر رويم و آن را داخل روابط اجتماعي ببینیم ،ابعاد ديگری از پیوند
قالي خ شتي با فرهنگ و جامعه چال شتر آ شکار مي شود .قالي خ شتي بهمثابۀ ا شیاء وا سطي میان
نساالهای مختلف و روابطي بین نیاکان گذشااته و فرزندان حال حاضاار هسااتند .قالي بهمثابۀ
يادگاری که يکزمان ديگر ،پیوندی با آن زمان برقرار ميکنند ،همانند هر هديه قابلمشااااهده و
ملموسي که فرد از کسي و در زماني دريافت ميکند و مشاهدۀ آن ،وی را با آن فرد و با آن زمان
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پیوند ميدهد .اين پیوند در مورد قالي خشاااتي طوالنيتر و عمیقتر اسااات؛ زيرا اين نوع قاليها
ا شیائي ه ستند که نه فقط از اجداد نزديکي به ارث ر سیدهاند که فرد در دوره کودکي و جواني با
آنها زيسااته ،بلکه اجداد دور را نیز در برميگیرند که فرد تجربۀ زيسااتهای با آنها نداشااته ،ولي
درباره آنها شنیده و ميتواند تصوری از آنها در ذهن داشته باشد .بنابراين لمس کردن ،ديدن و
بافتن قالي ،فرد را با گذشته پیوند ميدهد؛ تداعي گذشتۀ که باورها و ارزشهای ويژهای داشته و
دسترسي به قالي بخشي از اين باورها و ارزشها را زنده ميکند که بهاختصار عبارتند از.
.۱

.2

.۳
.4

.5

قاليهای خ شتي قديميتر ،خاطراتي را برای اع ضای سالخورده از دوران سنتي زندگي
در چالشاااتر تداعي مي ک ند که آن ها را در حس لذت بخشاااي از جواني ،زي بايي و
مهارتهای زنانه غرق ميکند.
بافندگان م سنتر قائل به ارزشهای بی شتری در قاليها ه ستند ،همواره تالش ميکنند
تا از آنها محافظت نمايند و حتي تا جايي که توانايي جسااميشااان اجازه دهد به امر
بافت قالي خشتي مشغول هستند.
جوانان چون تجربهای از گذشااته ندارند ،برای آنها قاليهای خشااتي ،وساایلهای برای
لمس گذشتۀ دور از دسترس و ياد نیاکانشان است.
برای تمامي زنان چال شتر دا شتن ،به ويژه در گذ شته ،مهارت بافندگي همچون میراثي
اجدادی تلقي مي شد .لذا هنگام مواجهه با ديگران ،بهويژه برای افرادی که اين نوع قالي
برای آنها جذاب اساات ،داشااتن اين مهارت برای آنها احساااس غرور دارد .در زمان
فروش قالي ،اين احساس حتي به همسرانشان هم دست ميدهد .هر چه قالي مرغوبتر
و باسلیقهتر بافته شود ،قیمت فروش آن نیز باالتر است و اين نشان از هنرمندی بافندۀ
قالي دارد.
قالي خ شتي به علت اينکه از معدود سنتهای حفظ شدهی چال شتر ا ست ،اح ساس
هويت اجتماعي را برميانگیزد؛ بهويژه زندهبودن فعالیت قالي بافي حس ساااازندهای از
داشاااتن هويت را در اهالي اين منطقه ايجاد کرده اسااات بهنحویکه طي چهار ساااال
گذشته ،در بین بافندگان بومي چالشتر قاليبافي رونقي نسبي يافته است.
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نتیجهگیری
اگرچه دساات يافتن به نگاه و ادراک بومیان از قالي خشااتي چالشااتر برای ما ناممکن اساات ،اما
پژوهش ان سان شنا سي کمک ميکنند که اين اثر هنری را متفاوتتر از گذ شته ببینیم تا از اين
طريق بتوانیم به فهم بومي نزديکتر شويم؛ چراکه در ان سان شنا سي هنر اعتقاد بر اين ا ست که
هنر فرآوردۀ زندگي جمعي انسانهاست که بخش مهمي از فرهنگ يک منطقه را تشکیل ميدهد.
اين فرآورده شامل اشیاء تولیدشده در جوامع موردمطالعه است که ماهیتي مستقل از زمینهای که
در آن به وجود آمدهاند ،ندار ند؛ بنابراين توجه به روابط پیرامون يک اثر هنری (در اين جا قالي
خشااتي چالشااتر) در انسااانشااناسااي هنر اهمیت مييابد .بر اين اساااس ،پس از انجام تحقیقات
میداني دربارۀ کاربردهای قاليهای خشتي چالشتر نتايجي حاصل شد که عبارتاند از:
 .۱قالي خشتي نزد مردم چالشتر با توجه به موقعیت (مکان و زمان) مصرف اين شيء
ميتواند کاربردهای گوناگوني را بپذيرد .کاربرد اقتصادی ،هدف بافندۀ قالي خشتي است،
اما همین قالي در داخل جامعه چالشتر کاربردهای ديگری نیز دارد ،همچون مصرفي و
تزئیني و مناسکي و البته اجتماعي .قالي تا هنگاميکه در خانه پهنشده نقش اصلي
خويش را ،که پوشاندن سطوح است ،ايفا ميکند (وجه مصرفي) ،ضمن آن که همواره
بخشي از زيبايي و تزئین خانه نیز محسوب ميشود .همان قالي بهمحض اينکه روز جشن
بر ديوار آويخته شد ،يکباره وارد فضای تزئیني شده و کاربرد متفاوتي مييابد (کاربرد
تزئیني) .باز همان قالي در مراسم عروسي و سوگواری ،بدون تغییر در نقش و طرح ،حضور
يافته و اين بار معاني عمیقتری به خود ميگیرد (کاربرد مناسکي) .در اينجا قالي خشتي
از شيء کاربردی و تزئیني به شيء مناسکي تبديل ميشود و میان جنبههای زيباشناختي
و کاربردی (اوج همگرايي بین اين دو امر) ،مرتب درحرکت است .پس زمان و مکان تأثیر
ويژهای بر کاربرد قالي دارد.
 .2مردم منطقۀ چالشتر ،بیشتر از آنکه قالي خشتي را هنر بنامند ،عموماً آن را بهمنظور
بهرهبرداری اقتصادی ميبافند .بااينحال قالي خشتي در بیشتر دوران حیات بومي يک
شخص چالشتری حضور دارد .نخستین تجربۀ اجتماعي فرد ،پیرامون اين اثر هنری ،در
اولین سال زندگي است؛ يعني هنگاميکه قالي را بهعنوان هديۀ تولد دريافت ميکند (در
برخي خانوادهها) .در اين زمان جنبۀ اقتصادی قالي اهمیت بیشتری دارد ،زيرا سرمايهای
برای سالهای آينده محسوب ميشود .مرحلۀ بعدی زماني است که فرد ازدواج ميکند و
قاليهای جهیزيه يا هديه دريافت ميکند؛ بنابراين تا اين مرحله قالي عموماً بهعنوان يک
کاالی مصرفي و اقتصادی موردتوجه است .در مجموع اين اثر هنری در زندگي افراد دارای
ارزش مادی و معنوی توأم است؛ اما در آخرين مرحله که با مرگ فرد همراه است ،قالي
دارای بار مناسکي و حاوی معنای «جاودانگي» ميشود .يک فرد زنده از ويژگيهای
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صوری اين شيء هنری لذت ميبرد و يا آن را بهمثابۀ کااليي ارزشمند و بهعنوان يادگاری
نگهداری ميکند؛ اما پس از مرگ از اين دو عامل بيبهره خواهد بود و از بار معنايي آن
بهره ميبرد؛ يعني در فاصلۀ بین تولد و مرگ قالي در کاربردهای گوناگوني يافته است.
 .۳با ناديدهگیری موقت ارزشهای زيباييشناختي قالي از جانب مخاطب ،قالي از يک اثر
صرفاً هنری فاصله ميگیرد .اين شيء ارزش خود را از اعمالي کسب ميکند که مخاطب
انجام ميدهد .درواقع قالي بین فرد و هدفش قرار ميگیرد .در مورد وقف کردن قالي،
مخاطب بهوسیله بافت قالي و اهدای آن به مکان مقدس به هدف خود ميرسد .در اجرای
مناسک همواره افرادی حضور دارند که ،بنا بر عقايد خود ،مراسم را انجام ميدهند و
اينگونه وحدت آنها به نمايش درميآيد .قالي خشتي در مراسم سوگواری چالشتر در
کانون مراسم قرار ميگیرد ،يعني در موقعیتي که فرد متوفي حضور دارد .قالي خشتي
ناخودآگاه در مرکز توجه قرار ميگیرد و ميتواند افراد پیرامون خود را متحد سازد .حتي
در خالل کاربرد تزئیني نیز چنین اتفاقي ميافتد ،برای مثال در «روز داماد سالم» عروس
و داماد مرکز جشن قرار ميگیرند و قالي دقیقاً جايي است که عروس و داماد نیز هستند؛
پس باز شيء هنری در مرکز مراسم واقع شده و تا زماني که مراسم پیرامون آن اجرا
ميشود ،مرکزيت خود را در ايجاد اتحاد حفظ مينمايد .در پايان اينکه قاليهای خشتي
با تغییر کاربرد دچار تغییرات بنیادی يا ظاهری نميشوند؛ اين قالي همواره با ويژگيهای
اصلي خود پايدار ميماند ،يعني با شکل يکسان به کاربردهای گوناگون درميآيد.
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