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 مقدمه

چرو(درمنطقۀشمالشرقیایرانهستند.ترینقبایلعشایری)کواقوامترکمنیکیازبزرگ

پراکندگیآن شرقگسترۀ شمالخراسانو ترکمنستان، آسیایمرکزیتا مغولستانو از ها

البتهامروزهتعدادکمیازایناقوامبهشیوۀکوچ درروییزندگیمیدریایخزراست. کنند.

شمالخراسانترکمن استانگلستانتا از ساکنایران، بیشترساکنانمتعلقبهقومانها دو

ترینوقدرتمندتریناقوامیموتهستند.یکیدیگرازاقوامترکمنی،قومتکهاستکهازبزرگ

به اخیر سدۀ چند در میترکمن تکهشمار غالب امروزه ساکنآید. ترکمنستان در وها اند

اند.روستایدویدوخیکیازهایمختلفبهایرانمهاجرتکردههادرسالجمعیتاندکیازآن

اندواغلبهاییاستکهمهاجرانترکمنستانیبیشازصدسالاستکهدرآنجاساکنمکان

ترینمحصوالتزنانودختران،زنانودختراناینقومبههنرمندیشهرههستند.یکیازمهم

دخانوارهایساکنقالیدورویابریشمیاست.اینقالیشهرتجهانیداردومنبعاصلیدرآم

شود.ازآنجاکهقالیدورویابریشمیدرجهانباناماینروستاشناختهاینروستامحسوبمی

رسانهمی برخی نیز ایران در ارگانشود، و میها آن معرفی به فرهنگی نبودهای پردازند.

یدویدوخبسیارشناسیهنردرموردبعدعاملیتقالیدرروستاویژهانسانمطالعاتمیدانیبه

شناسیهنر،اغلببانگاهغربیبههنرجوامعدیگررانقدپردازانانسانمحسوساست.نظریه

غربیمی که باورند این بر و بومیکنند جوامع در غیربومی کارکرد و یافتنمعنا پی در ها

اصطالحبهتوجهیبهنگرشجامعۀخالقاثر،بهپدیدآمدنتفاسیریهستند.ازسویدیگر،بی

ازهمینمنجرمی«دارفاصله» رویکردنظریانسانشود. اینمقالهبا روبراینخستینباردر

شود.پرسشاصلیتحقیقآنشناسیهنرازبعدعاملیت،نقشقالیدراینجامعهمطالعهمی

نگیویژهقالیدورویابریشمیچهنقشیدرتعامالتاقتصادی،اجتماعیوفرهاستکههنربه

کندوهنرمنددراینراستاچهنقشیدارد.روستایدویدوخایفامی

محققمدتیطوالنیدرجامعۀ۱نگاریاینپژوهشبهشیوۀمردم انجامگرفتودرآن،

اولوبدونطوردستموردمطالعهساکنشدودرکنارافرادآنجامعهزندگیکردتابتواندبه

مشاهدهوتجربهکند.واسطهموضوعموردمطالعهرا

چارچوب نظری

مقیاسوسنتیاستکهشناسیهنراساساًمتمرکزبرهنرهایتجسمیدرجوامعکوچکانسان

محصولیفرهنگی را انگیزشاجتماعیمی-هنر اساسادراکاتو بر که هایبومیشکلداند

ذهنملهمازنظریاتغربیتوانباشناسانتأکیددارندکهنمیروهموارهانسانگیرد.ازاینمی
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زیبایی و خصوصهنر فرهنگدر بررسیهنر تعریف،شناسیبه که چرا پرداخت؛ هایدیگر

انسانویژگی است. دیگر جوامع با متفاوت جامعه هر در هنر کارکردهای و هنرها شناسان

اند:پردازیکردهحداقلبرچهاربعدهنرتجسمیتمرکزپژوهشیومفهوم

ویژگی۱شناختیییبعدزیبا .۱ تأثیر حواسانسان،: هنریبر غیرفیزیکیآثار هایفیزیکیو

شناساسترالیایی،درتحقیقاتشناساناست.هواردمورفی،انسانموضوعموردمطالعۀانسان

تأثیرزیبایی۱۹8۹خوددرسال تفسیرزیباییشناختیجهاننشانداد شناختیشمولو

این از است. درخشمحلی نقاشیرو مناسکندگی در استرالیا شمال یولنگوهای های

به میرازآموزی تلقی اجدادی قدرت ظهور عنوان )مورفی، ۱۹۹8شود جرمی۳6-۳8: .)

( انسان۱۹۹2کوت زیبایی(، حوزۀ در نیلوتشناسانگلیسی، تحقیقشناسی هایسودان

دادن؛بنابرایندرپیبسطشناختیداردکرد.ازدیدگاهاو،هرفعالیتانسانیبعدیزیبایی

-تریازحیاتفرهنگیشناختیبهحوزۀوسیعدرکزیبایی :۱۹۹2اجتماعیاست)کوت،

26۹-27۰.)
انسان2بعدمعناشناختی .2 نانسیمانانسان شناسانیمانندآنتونیفورگ: شناسانگلیسیو

وسیلهانسان هنر معتقدند استرالیایی پیاشناس حامل که است ارتباطی برایمای هایی
سال پژوهشفورگدر در است. جامعه اعضای نمادهای۱۹7۳-۱۹67های بین ارتباط

خانه بررسیمیهایمناسکیبینآبالمسردر نو نقاشیهایگینۀ وی، عقیدۀ به هاشود.
راتوانندآنهایارتباطیدیگرنمیگویندکهفرمچیزهاییازماهیتجامعۀآبالمیمی ها

گیرند،هموارهدرمفاهیممربوطبهجامعهکهدرهنر،شکلملموسبهخودمیبیانکنند.
نانسیماندرپژوهش و۱۹6۰،۱۹67هایهایخوددرسالسطحناخودآگاهقراردارند.

هادراسترالیایمرکزیکارمیدانیانجامداد،ایوالبیریهایماسهکهروینقاشی۱۹7۳
گرافیکیاین ساختار و بهنقاشیعناصر را درها معنا مان، نظر از زبانتحلیلکرد. مثابۀ

 شود.اجتماعیساختهمی-ایازفرایندهایفرهنگینقاشیماسه

آلفردجلانسان۳بعدعاملیتی .۳ تحلیلبعدعاملیتیازعنوانبنیانشناسانگلیسیبه: گذار
لمدادکرد؛بنابراینشیءمثابۀاشخاصقهنرمعتقداستکهبایددربررسیهنر،اشیارابه

شبکه روابطو وارد نقشمیهایاجتماعیمیهنریمانندیکفرد و آفریند)جل،شود
۱۹۹8:2۹.) 

عاطفی .4 )4بعد سلیلیتو پل :۱۹8۰ انسان۱۹۹5؛ درخصوص(، تحقیقاتی انگلیسی، شناس

تحلیلهنرهایخانهنقاشی در او، دیدگاه از انجامداد. بایدبهتأثیرهایمناسکیگینۀنو
                                                           
1 Aesthetics 

2 Semantic 

3 Agentive 

4. Affective 
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ایکرد.اینقدرتبرانگیزانندگیهنراستکهحجمعظیمیعاطفیوهیجانیهنرتوجهویژه

 (.۳۱6-۱۹88:۳۱5شود)سلیلیتو،ازفعالیتوانرژیبرایتولیدونمایشآنصرفمی

انسانبدین رویکرد پیرویاز عاملیتقالیدرترتیببا میدانی، مطالعۀ با و شناختیهنر

میرو اجتماعیروستا ساختار بهنقشاینهنردر ابتدا پردازیموستایدویدوخبررسیشد.

سپسمفاهیمبرگرفتهازتمامیعواملوعناصریراکهدرجامعۀموردمطالعهبرهنروجامعه

 کنیم.(واکاویمی۱۹۹۹:۱۳2گذارند)هاچر،تأثیرمی

 هنر و عاملیت
انسان جل بریتانیایآلفرد شناس کتاب در زمان،انسانی فرهنگی ساختارهای زمان: شناسی

شناختیمطرحکرد.ویشناسیزیبایی(مباحثیجدیددرموردانسان۱۹۹2)هاوتصاویرنقشه

آن اشیایهنریداشتو نگرشیمتفاوتبه اینکتاب، زیباییدر مقولۀ در را وها شناسی

تواندشمایلیاشاخصباشد،ولینمادهنریمیداد.ازنظراو،شیءارتباطدیداریقرارنمی

هنرنقشیمتمایز،پرداخت.اومعتقدبودنیست.جلبهمقولۀهنرازمنظرروابطاجتماعیمی

شود.ازنظرگاهجل،اشیایهنریدرروابطاجتماعیداردودرنقشعاملدرجامعهحاضرمی

توصیفوتعریفووظیفۀانسانهاهستندهاوآیینتابعروابطاجتماعی،مراسم شناسیهنر،

اواینزیبایی بلکهتوصیفعملکردآندرمتنجامعۀتولیدکنندهاست. شناسیبومینیست،

شناسیومعنایییااشیایهنریدارایویژگیزیبایی»کندکهنظرهواردمورفیرانیزردمی

بازنماییایناهدافخلق براینمایشیا شوندمیهردوهستندو پذیردکههمچنیننمی«.

تواندبهارزیابیشناسیفقطمیبهعقیدۀجل،زیبایی«.هنرکدیبرایبیانمعنیحساست»

داشتکردواظهارمیهنردربسترپیدایشآنبپردازد.ویارزشتزئیندرهنرراقبولنمی

انسان پیروشنکه در امعغیرغربیاست؛شناسیجوکردنصرفمبحثزیباییشناسیهنر

انساندرحالی جنبهکه به باید و انسانی، علمیاجتماعیاستنه هایاجتماعیهنرشناسی،

گردشوپذیرشآنشناسیهنربایدبهزمینۀاجتماعیتولیدهنر،توجهکند.ازنظراو،انسان

افراطیبهزیبایی جلنگاه فقطبهارزیابیآثارخاصنپردازد. عنوانشناسیبهاهمیتدهدو

مذهبیبحران-شناختیرامحصولخاصتاریخیکردونگرشزیباییزباندیداریراهمردمی

دانستکهدرآن،جداییمیانزیباییوتقدسرخدادهبود.بهروشنگریوظهورعلمغربیمی

زیبایی ارزش جل، میعقیدۀ تغییر دیگر فرهنگ به فرهنگی از دشناختی همواره و رکند

شناسیهنربایدبهاینمسئلهتوجهکندکهشود.درنتیجهانسانچارچوباجتماعتعریفمی

(.44۹-2۰۰۳:447گذارند)لیتون،شناسیدرتعامالتاجتماعیتأثیرمیچگونهاصولزیبایی
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ایمتفاوتدربابمنظورارتقاینظریهبههنروعاملیت،جلدرکتاب۱۹۹۰دراواخردهۀ

۱هایغیرزبانیمعنادرآثارهنریرامطرحکرد.اوباتأکیدبرنمایهناسیهنر،ویژگیشانسان

اظهارداشتکهآثارهنرینمادهایقراردادینیستند،بلکهبه جاینمادبنابرتعریفپیرس،

آننشانه مخاطببرمبنای که کیفیاتی یعنی هستند؛ طبیعی گونههایی یاها علی ارجاع ای

به توانمندیارجاع یا مینیات ایجاد را آثار( آن هنرمند )مانند دیگر شخصی کند؛های

کهدودبهشکلیبیهمان واسطهبهآتشارجاعدادهمیطور ۱۳۹7شود)عسکرپور، :۱75.)

کندوبههمیندلیلبهمباحثینظیرجلدراینکتاب،برروابطمیانافرادواشیاتأکیدمی

مبادله در پولمینقشاشیا پیچیدهو فرهنگینسبتاً یکمقولۀ معتقداستهنر او پردازد.

شناسیراازمحوریتاصلیآنخارجاندتاتفکردرکزیباییشناساندرتالشاستکهانسان

زیبایی مقولۀ استکه حالی در این بهکنند؛ هنر در دادهشناسی جلوه امریطبیعی نوعی

شناسی،هایجامعهررانقدوبررسیکردواظهارکردنظریههایقبلیهنشود.جلنظریهمی

سازندومحدودکنندههستند؛زیرادراینحوزۀمطالعاتی،بهشناسیرادشوارمیتحلیلزیبایی

کمتریصورتمی هنریتوجه وسیلهعاملیتاجتماعیآثار هنر جل، نظر از ایبرایگیرد.

ویژهاشیایهنری(واشیابه674-۱۹۹۹:672میسون،تقویتجایگاهافراددرجامعهاست)ج

(.ازآنجاکه2۰2۱:24دراینمیاننقشواسطهرادرروابطاجتماعیدارند)کوچلروکارول،

داد، انجام میدانی مطالعات مالنیزی جامعۀ در میزاناو با مالنزیایی زیبایی بود معتقد

دهندۀفناوریوابزاراستریکیازعناصرتشکیلتأثیرگذاریرسیدنبههدفرابطهداردوهن

(.۱۳8۹:۱47کهمسئلۀکاراییوتأثیرگذاریآنبیشاززیباییاهمیتدارد)بالینی،

تریننقش(مهم۱۹86)زندگیاجتماعیاشیاشناسهندی،نیزدرکتابانسان2آپادورای،

اقتصادیمی ارزشمادیو ایجاد روابطاجتماعیرا در بهاشیا اینارزشدرطوریداند؛ که

شناسآلمانی،روشیسیستماتیکاز،جامعه۳جورجریملگیرد.تبادل،عرضهوتقاضاشکلمی

دهدومعتقداستارزشمادیهرگزویژگیذاتیاشیانیست،ارزشاقتصادیاشیاراارائهمی

بهوجودمیبلکهتحتتأثیرعواملمختلفیبه نظرزیمل، از آوردناشیایارزشمندستدآید.

ارزشمندمی اماماآناجسامرا مقاومتمیدشوارنیست، دربرابرمیلما زیرا کنندتانامیم؛

آن باشیم داشته را ها 2۰۱۳)آپادورای، نقش۳: از یکیدیگر مصرفی(. اشیا، بودنهایمهم

 نوعیکنشنمادیناستواشیایمصرفیدریکساست، یستمنمادینازنظرجلمصرف،

هادرمیانجیگریاجتماعیاشیامؤثرند)جل،هاوآییننقشمطلوبیدارند.دراینمیان،مراسم

                                                           
1 Index 

2 Arjun Appadurai (1949) 

3 Georg Simmel (1858-1918) 
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2۰۱۳ در۱۱۰-۱۱۱: عاملیتقالی نقشکارکردیو واکاوی پژوهشبه بخشاز این در .)

پردازیم.جامعۀترکمنیروستایدویدوخمی

 معرفی روستای دویدوخ
توابع استانخراسانشمالی۱بخشجرگالنروستایدویدوخاز وجرگالندر شهرستانراز

خانوار(استوزناننسبتبهمردانجمعیت4۰5نفر)2۰۳2جمعیتاینروستابالغبراست.

بیشتریدارند.روستایدویدوخمتشکلازدوبخشعلیاوسفلیاست.اینروستادردرهقرار

رودخانه وسطآنمیگرفتهو زبانمحلیبهآنگذایاز کهدر چشمه(«چالپو»رد )رود،

می بهدوبخشتقسیمکردهاستواهالییکدیگررا را رودخانهروستا )اوبا(«اُلاوا»گویند.

کنند.بیشازصدروستایاینطرفیخطابمی«شولاُوا»یا«بولاُوا»روستایآنطرفیو

هایقومتکه،ازهاجرروستا،یعنیترکمنم(نخستینساکنانم۱8۹۰سالپیش)حدودسال

به و کردند مهاجرت منطقه این به منطقهترکمنستان این به بیشتری مهاجران زمان مرور

،نگارندهباتنها۱۳۹۱یکازمهاجراناولیهدرقیدحیاتنیستند.درسالآمدند.امروزههیچ

وگوهاباخانوادۀاو،قاتکرد.درگفتساله(مال۱۱۰زنبازماندهازمهاجراناولیه)زنیحدود

وسیلۀزنانمهاجراشارهداشتندوقالیرایکیازاغلبافرادخانوادهبهمهارتبافندگیقالیبه

افرادبرایکسبدرآمددراینترینعواملبقادرروستامیمهم امروز، ازگذشتهتا دانستند.

دامدا باغداری، مانند متعددی کارهای میروستا انجام دستی صنایع و قالیری اما دهند،

مهممهم قالی که است سال یکصد از بیش است. اقتصادی کاالی درآمدترین منبع ترین

هایبازارقالیایراندرجهان،علتبحرانهایاخیربهرود.درسالشمارمیخانوارهایمهاجربه

آقایپارسهیکیازنوادگانتنهاشاهدنوساناتومعضالتفروشقالیدراینروستاهستی م.

بازماندۀمهاجر،داستانمهاجرتایشانونقشقالیدربقاوماندگاریآناندرروستاراچنین

کند:نقلمی
مبههمراهخانوادهبراثرفشاروظلمحکومتشورویاز۱8۹۰مادربزرگمدرجوانیحوالیسال»

پدربز بهرگممیترکمنستانبهایرانمهاجرتکرد. گفت:پسازآمدنبهمرزایران،حکومتمارا

دلیلمشکالتفراوانبهخراسانبازگشتیموپسورامینتبعیدکرد.پسازگذشتزمانکوتاهیبه

هابهگنبدکاووسرسیدیموازآنجابهبجنوردودرنهایتبهمنطقۀرازوجرگالنآمدیم.ازازمدت

 دویدوخمنطقهآنجا اینخوشآبایکه بودند، ساکنشده آنجا مهاجراندر نیز قبالً و بود وهوا

منطقهرابرایزندگیانتخابکردیم.بارهاازپدربزرگمدرموردچراییانتخابدویدوخپرسیدم؛زیرا

تربود.ویدرباتوجهبهوضعیتامروزی،شهرگنبدکاووسدرمقایسهبادویدوخبرایزندگیمناسب

برایتولیدمحصوالتمانمناسبگفپاسخمی آنزماناینمنطقه بهت: بود؛ برایایگونهتر ما که

                                                           
1 Jargalan 
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به ابریشمبهگنبدمیفروشمحصوالتکشاورزی، قالیو اینطریقدرآمدخوبیویژه از رفتیمو

«کردیموزندگیمناسبوراحتیدردویدوخداشتیم.کسبمی

ترکم تکۀ اقوام اغلباز کمیغیرترکمنیمانندساکناندویدوخ تعداد هستند. نمهاجر

کنند.هایخراسان)سهتاچهارخانوار(نیزدرروستازندگیمیها)پنجتادهخانوار(وتاتبلوچ

برایکارگریبهاینساکنانبلوچوتاتدرزمانرونققالی بافی)حدوددهۀچهلشمسی(

نسل و آمدند آنجاروستا در نیز آنان بعدی مهمهای قالی که آنجا از شدند. ترینماندگار

موجبشکل فرهنگ-گیریروابطاجتماعیمحصولبود، دیگر وفرهنگیبا شد روستا در ها

کارهستند،اماهامشغولبهعنوانکارگرترکمنهایغیرترکمنیبهامروزهنیزاغلباینخانواده

دارایمزایایق قومخودرا تأملنسبتبهدیگراقوامترکمنوابلاقوامترکمنساکنروستا،

دهند:دانندووجهتسمیۀقومراخودچنینشرحمیغیرترکمنیمی
ایناستکهتکهدرزبانترکمنیبهمعنیبزنروسمبلدلیری،«تکه»گذاریاینقومبهعلتنام»

خوش جنگجو، قوم این افراد شجاعتاست. و خوشفرمانروایی بودندسیرتو شباهتدرهیکل .

هایابزنرباعثشداینقومراتکهبنامند.بیشترقومساکنانترکمنستان،تکههستندوتعدادویژگی

ساله(.4۳)مرد«انداندکیازاینقومدرایرانساکن

ازگذشتهتاامروز،همۀزنانودختران،بافندگاناصلیقالیهستند.اغلبزنانودختران

اهالیمعتقدندجمعیتدوزیسنتیمشغولیقالی،تولیدابریشموسوزنروستابهبافندگ اند.

می روستا نام در را مسئله این بازتاب و است مردان از بیشتر تسمیۀزنان وجه دید؛ توان

.دختربس:2.سیرشدن؛۱دویدوخنیزدرباوراهالیبرایناساساست:
ساکنمی» اهالیهرجا گقبالً بیماریو شرایطهایشانمیرسنگیسببمرگبچهشدند اما شد،

خاطرهمیناهالیهاازگرسنگیوقحطیشدبهمناسبزندگیاینروستاسببآرامشورهاییآن

 دویدوق»اصطالح به« اینجا وصف در را شدیم سیر معنی امروزبه به تا گذشته از بردند. کار

)پسر(برایاو«اوغول»رانهیاترکیبیازواژۀپسرشود،نامیپسایکهصاحبفرزنددخترمیخانواده

کنندتافرزندبعدیپسربهدنیاآید،ماننداوغوربورسون)پسردهد(اوغولدورسون)پسرانتخابمی

همچنین شکر. اوغول و جهان اوغول زیبا(، )پسر گزل اوغول جمال، اوغول چنار، اوغول بماند(،

ساله(.4۱)زن«کردندهمعنیدختربسراانتخابمیهاییمانندبسرودویدوقبنام

کهدرمنابعرسمیدویدوخاست.علتاینتفاوتکنند؛درحالیاهالینامروستارادویدوقتلفظمی»

فارسی برای تلفظ راحتی اغلب و شدم جویا میرا اصلی علت را دانستندزبانان های)یادداشت«

(.۱۳۹۱میدانی،شهریور

تواندید.اهالیصفاتمزنانۀترکیبیازاوغولرادرمیانساالنوسالخوردگانمیفراوانینا

ترینکنندویکیازمهمبارززنانقومتکهراآرامش،سکوت،صبر،مطیعوهنرمندیبیانمی

دانند.زناناینروستادربافتنوعخاصیازقالییعنیبافیمینمادهایهنرمندیزنانراقالی
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شودواینندرتدرکلایرانایننوعبافتانجاممیدورویابریشمیمهارتدارندکهبهقالی

قالیباناماینروستاعجینشدهاست.

قالی نیز مردان از برخی گذشته میدر روستابافی در مردانه مشاغل امروزه اما کردند،

کند.اغلبجوانانبافیمییندرتمردیقالاستوبهدادوستددامداری،کشاورزی،باغداریو

ترینشغلکنند.مهمدرشهرهایمختلفمانندتهران،رشتوشهرهایاستانمازندرانکارمی

قالیزنانعالوهبرخانه زنانودخترانبافی،سوزنداری، تولیدابریشموخیاطیاست. دوزی،

تحصیل دختران معدود ندارند. را روستا از خارج در کار مشاغلیدهکراجازۀ چنین به ای

شوند.علتبرخیمسائلمجبوربهترکاینمشاغلمیپردازندکهاغلبپسازازدواجبهمی

می را دویدوخ روستای در رایج دستی اولصنایع دستۀ کرد: تقسیم دسته دو به توان

)بافتنی قالی شامل دوقما»ها( » بدان گاهی هالی»)البته » هالچه»یا می« ،گویند(نیز

پارچهسوزن سانجمه(، کجمهو پشتیدوزی)کشته، دوقماق(، تارا بافیبافی)کتنیدوقماقیا

)میتیروچوال(،سردری)قاپلوق(،گلیم،پالس)قاقما(وسجاده)نمازلیق(استکهایندسته

به «دوقما»اصطالحرا بافتنرا دستۀدوممی«دوقماق»و بهمعنیزیورآالت«شای»گویند.

سالا نامست. پیشافرادیبه بر«کوموشچی»ها عالوه بودند. مشغولکار روستا در )زرگر(

هابهساختند.امروزهاینحرفهمی«داغدان»زرگران،برخیازنجاراننیززیورآالتچوبیبهنام

شده بازارهایشهرهایبزرگتهیهمیدستفراموشیسپرده اغلبزیورآالتاز شوندکهاند.

ایباهویتقومیآنانندارد.هرابط


 1دوزی )کشته( سوزن-. قالی دورروی ابریشمی1تصویر 

تحصیلنمی ادامۀ ابتداییترکاغلبدخترانروستا کالسپنجم اتمام پساز و دهند

نداشتنعواملمختلفیدرعالقهشوند.بافیمشغولمیطوررسمیبهقالیکنندوبهتحصیلمی

هایدرسپسازدورۀبودنکالسادامۀتحصیلدخترانمؤثراست،مانندمختلطهابهخانواده

ونبودامکانبافتقالی.اغلب«گرکز»ابتدایی،نبوددبیرستانورفتنبهشهرهایاطرافمانند

                                                           
 ۱۳۹۱نگارنده،شهریور۱
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قالی مانع تحصیل معتقدند زیرا ندارند؛ دختران تحصیل ادامۀ به تمایلی آنپدران هابافی

هااست.ترینمنبعدرآمدخانوادهافیزنانودخترانمهمبشود.قالیمی

 های قالی ویژگی
 ترکمنی قالی ابریشم۹۰/۱×۳۰/۱ابعاد )یونگ(، پشم نیز قالی اصلی مواد و است متر

رو)یکهانداز:قالییک)ایپک/تارا(وچله)آرش(هستند.اصطالحاتوابزارهایبافتنیزعبارت

)ایکییو دورو شانهیوزلی(، یکرج)اویدوم(، رج)قرم(، دو وزلی(، شانه زدنقالی)قاقماق(،

دفته)دوقماداراق(،حاشیه)اویدومه(وبافتحاشیه)تکگ(.همچنیننقوشقالیترکمنیرا

نامند:می«گول»
نقش» گولهایقالیگولمیبه برخیاز گوییم. مانند قرققوچاق»ها گلین«،)چهلجوانمرد(«

نشانمی«اقبارم شبیهکنند.دهدکهجوانمردانتکهازناموسخودمحافظتمی)انگشتعروس(

ساله(.۳5)زن«هادرکشتهنیزداریمایننقش

بهمعنیمادر(وطرفدیگر،قرققوچاق«اِنه)»هامادرتمامنقش«اِنسی»یکطرفقالی

درمحاورۀخریدوفروشازایناصطالحست.)پا(ا«آیاق»گیریقالیشود.معیاراندازهبافتهمی

)قرمز(درقالیترکمنیرنگزمینهاست.رنگنقوشنیززردتیره«قِیزیل»کنند.استفادهمی

دوزی،)شوتری/ساری(،سفید)آق(وسیاه)قارا(هستند.برخیازنقوشقالیترکمنیوسوزن

زنه،)آتش«چاقماق»و«تَگوند»هلو(،)گلدرخت«اِریگگول»)جوانمردسیاه(،«قاراقوچاق»

یکیازارجاعاتمعناینقوشبه وقایعوباورهایزندگیفندک(هستند. کاررفتهدرپوشاک،

کنندۀگذشتهوحالزندگیزناندرکنندواینتداعیاست.جوانمردانازناموسمحافظتمی

نمادیناست.صورتدویدوخاست.تزئیناتبازخوانیزندگیووقایعآنبه

ایش و ایشلی/ایشچی

بهمعنایکارگرومتخصص«ایشلی/ایشچی»درروستایدویدوخ،هنروهنرمندمعادلایش،

می واژهاستفاده و بهشود هنر برای خاص نمیای همانکار )رود. گس که (،۱۹8۹طور

کتاانسان در روایتدبشناسآمریکایی، و نماد آوازخواندنهنر جنگلبافتنو هایبارانیر
ایبرایهنرندارند،مردمبومیرودخانۀاورینوکودرونزوئالواژه»کند:بیانمیآمریکایجنوبی

)مورفی،«دارند«ما-مزو»ومحصوالتتجاری«اوما-تیدی»بلکهدوواژهبرایهنرهایسنتی

۱۹۹2:4.)

 هنرمند هلی»زن ایشلی » هنرمند دختر قیز»و ایشلی دار« نام قالی بافتن دوقما»د.

ایوارداتیبهاینروستابودهاست.واژۀهنرواژه«دوقمادوقیانهلی»بافوزنقالی«دوقماق
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اونبارماقندانهونریاغییر:ازهروازفارسیبهزبانمردمروستاسرایتیافتهاست)مانند:

بارد(.انگشتشهنرمی

بافید،مودرپاسخبهاینپرسشکهشماقالیمیدرمیدانپژوهشبهاینمسئلهپرداخت»

بافیم.درهمینراستاازمحققانگفتند:ماایشچیهستیمودوقمامیپسهنرمندیدهمهمی

هاجوابدادند:مادربرخیترکمنینیزپرسیدمواژۀمعادلهنردرزبانترکمنیچیست.آن

ایمعادلهنرنداریم.گفتند:واژهازتأملزیادمیبریم،اماپسکارمیرابه«هونر»مواردواژۀ

(.۱۳۹2هایمیدانی،تیرهمانکاراست)یادداشت

گویند.می«آیش»کاردستیا«الایشی»هابهمجموعهآثارهنرییاصنایعدستیترکمن

مادرانیشود.وسیلۀمادراناقواموافرادماهرآموزشدادهمیهنردرقالبکاردراینجامعهبه

برندتایادبگیرند.بافند،دخترانشانراازخردسالینزدافرادماهرمیکهخودقالینمی
بافیرابلدند.اگرامیادگرفتم.اغلبمادرانقالیبافیرادرکودکیازمادروعمهمنقالی»

ساله(.۱6)زن«بردتایادبگیردهمکسیبلدنباشددخترخودراپیشافرادماهرمی
میایننقش» فرزندانمانیاد به نیز ما ارثرسیده. مادرانمانبه از هاایننقشدهیم.ها

)زن«گذاشتندآرزووحسرترابهنمایشمیدسترنجگذشتگانماناست.درآنغم،شادی،
ساله(.28

فردمبتدی ماهر«اورنجه»یادگیریهنربیشترجنبۀموروثیدارد. اوگ»، الیاوستا، دیا

می«چپر قالی زیاد که کسی ، دوقیان»بافد دوقما کن به« که کسی میو قالی بافدسرعت

نامیدهمی«چقان» «هارسال»شود. ایشلری»بهمعنایکاریکهبهنحواحسنانجامنشود،

بهخوبیانجامنمی«هارسال بهمعنیکسیکهکارهایشرا بهمعنی«هارسالدوقما»دهد،

نیزبهمعنایکارخوب،نیکوزیبااست.«قوییااووادان»کهخوببافتهنشدهاستوایقالی

ویژگی با بهخلقشیء وسیعیداردوصرفاً هنرگسترۀ میانترکمنانروستا، هایخاصدر

شود.هایجمعینیزهنرمحسوبمیشود،بلکهاخالقورفتارمنطبقبرارزشگفتهنمی

 شفاهی قومی هنرمندی در ادبیات
پیشهمان که شیطور روستا، این در شد، اشاره هم جمعیتر هنرییکمزیتفردیو ء

می میمحسوب دیگری از جمع و فرد تمایز موجب که وشود کار به دویدوخ اهالی شود.

دانند.ازآنجاکهدرایندهند؛زیرابقایخویشرادرگروتالشمیکارکردنبسیاراهمیتمی

هنروهنرمندیمعادلکاروکارگریاست،اهمیتکارومحصولآندرادبیاتشفاهیجامعه

نیزنمودیازاهمیتهنروهنرمندیاست:
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کمحرفبزن،زیادکارکن،کمزندگیکن،«:آزکُپلهکُوپایشلَه،آزیاشااینسانیاشا»-

ولیانسانباش.

دارد.نگهمیکارآدمراسالم«:آیشآدامیساغاداِدیا»-

کارآبرویانساناست.«:ایِشآدامونگآبرِیسیدیا»-

شود.اگرزحمتبکشی،رحمتبرتونازلمی«:چَکسَنگزحمت،یاغاررحمت»-

هایمعروفورایجالمثلترینمشاغلزنانهاست،درضرببافییکیازمهمازآنجاکهقالی

گونبافیزناناینترکمنیدرموردقالی نبایدبخوردزنیکهقالینمی»هآمدهاست: غذا «بافد،

(کهگاهینیزحفظآبروبابافتنقالیخوبمترادفاست.2۰۰۱:۱5ول،)بلک

«شود.اشراخوبببافد،آبرویشحفظمیکهقالیکسی»-

کاربودننشانازشرافتانسانی،آبرومندیوتوانگفتهنرمندیواهلطورخالصهمیبه

شمولیترحمتالهیدارد.م

 قالی و جایگاه اجتماعی هنرمند
به افراد جایگاه قالیدر بافندگی خانوادۀمهارتدر است. تأثیرگذار روستا اجتماعیدر ویژه

دارند؛ شهرت فروشقالی و رنگرزی بافندگی، در مهارت به روستا در دوغدی آی مرحوم

هاپیشنخستینبارانوادهعجینشدهاست.سالکهقالیدورویابریشمیباناماینخطوریبه

اینخانوادهاینشیوۀبافترادرروستارواجدادند.تمامیزنانودختراناینخانوادهبافندگان

ترینحاجی،مادربزرگاینخانواده،سالخوردهسرشناسیهستند.اووادانگزلمعروفبهاووادان

اغلببافن عنوانمرجعدراینحوزهبهاومراجعهدگانروستابهبافندۀقالیدردویدوخاست.

کنند.رنگرزی،بافتودربرخیمواردفروشقالیدرانحصاراینخانوادهاست.می
سال» شهریور می۱۳۹۱در او اوتادانحاجیرفتم. دیدار تعریفمیبه مادرم کردگفت:

چیزباخودنیاوردیم.بهدویدوخزمانیکهمجبوربهکوچازترکمنستانبهایرانشدیم،هیچ
فرزندانمکهرسیدیم،منبودموهنردستمودیگرهیچ. شرایطزندگیبسیاردشواربود.

گرسنهوخستهبودند.پساززمانکوتاهیشروعبهبافتنقالیوپارچهکردم.همانچیزی
هنردستممراازمرگوامراازنوبسازم.کهازمادرمیادگرفتهبودمموجبشدتازندگی
ازگرسنگیمینیستینجاتداد.اگرهنرنداشتم،چهبایدمی زودیمردیم.بهکردم؟حتماً

کاردستمآبروو تهیهکنم. بفروشمودرقبالشمایحتاجزندگیرا توانستممحصوالتمرا
اینتواناییزندگیمی با او مانند مننیز امروز برایمآورد. احترام آموختهکنم آنچه امو

همیشهبامناست.درهرشرایطیحتیوقتیهیچچیزندارم،هنرمهست.منازمادرم
سالدارمکهصبحتاشب82آموزند.هایمنیزازمنمیهاونوهآموختم،دختران،عروس

(.۱۳۹۱هایمیدانیشهریور)یادداشت«بافمقالیمی
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 ش اووادان حاجی. خانوادۀ آی دوغدی و همسر2تصویر 

خانواده و حاجی قالیاووادان تحوالت در ازاشنقشمهمی حوزه این در و دارند بافی

سال در خانواده این هستند. توانستهپیشگامان متمادی مشتریهای با بهاند ویژهها

یندهندگانخارجیارتباطبرقرارکنندودرمذاکراتباآنان،ذائقهوبهایکاالراتعیسفارش

توانایی شهرتو هستند. اینخانواده تابع قیمت، بافتو نوع اغلببافندگاندرمورد کنند.

موجبافزایشقیمتمحصوالتآن حوزه این در عروساینخانواده حلیمه است. شده ها

خانوادهاظهارکرد:
ازکتابیکهحاجآیدوغدیدااغلبخریدارانداخلیوخارجیبهخانۀمامی» رد،آیند.

طرح و انتخابمینقشه را میها سفارشکار و پیشکنند را کارهایمان ما فروشدهند.
نداریمبایدشبانهمی وقتانجامهیچکاریرا بتوانیمسفارشکنیم. کنیمتا کار راروز ها

توافقمی حاجآیدوغدیبه با قیمتنیز درمورد قیمتتحویلبدهیم. معموالً و رسند
بافیم.اهالیهایجدیدومتفاوتمینسبتبهدیگرانباالتراست؛چونمانقشههایماقالی

می دوغدی آی همسر حاجی اووادان پیش نقشه انتخاب برای مشورتروستا و آیند
»دهدهایادمیکندواگرنیازباشدبهآنکنند.اواغلبزنانودخترانراراهنماییمیمی

ساله(.28)زن
اووادانحاجیبهدیگراندرانتخابنقشههایدورویقالیبههمنمیگاهینقشه» آیند.

ساله(.22)زن«کنندهادررنگرزیابریشمنیزبههمهکمکمیدهد.آنمشورتمی
هارابهدیدارحاجآیدوغدیرفتم.حاجآیدوغدیکتابنقشۀقالی۱۳۹۱شهریورسال

گفتندپدربزرگمانکتابیداردکهدیگرانندارند.ماازمیهایشایپیچیدهبود.نوهدرپارچه
اهالیازماتقلیدمیرویتصاویرآنسفارشمی کنند.البتهبرخیازبافندگانگیریم،بعداً

(.۱۳۹۱هایمیدانی،شهریورروستانظریمتفاوتداشتند)یادداشت

و شده اجتماعی جایگاه تقویت موجب دوغدی آی خانوادۀ در نیزهنر حاجی اووادان

دارد.به پایداریاینجایگاه نقشمهمیدر روستا در تأثیرگذار عنوانهنرمندیسرشناسو

تولید چرخۀ همچنیندر و دارد مشاور و نقشراهنما هنری، خلقشیء اووادانحاجیدر

هستند خانواده رکناساسیاقتصاد دخترانبافنده زنانو که آنجا از است. مؤثر ازبسیار و
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سویدیگراقتصادنیزدرانسجام،دواموحیاتخانوادهمؤثراست،نقشخانوادۀآیدوغدوی

یکیازبافندگانمی نیزدراینرونداهمیتدارد. زندگیبرایمانسخت»گفت: اگرقالینباشد،

آسایشنداریممی و پوشاک خوراک، دیگر شود. » قالساله(.۳5)زن با روستا این در یزندگی

کنندتاتمایزخودرانسبتبهدیگربافندگانآمیختهاست.خانوادۀآیدوغدیتالشمیدرهم

کنند.همچنینسعیدارندتابههایمختلفیکسبمیحفظکنند،دراینمسیر،دائماًمهارت

مشتری سلیقۀ نحو آنانبهترین معنوی و قدرتمادی در تمایز این بقای کنند. اجرا را ها

متمایزباشند.اهمیت بافندگاننیزسعیدارندتا برخیاز عالوهبراینخانواده، فراواندارد.

ترتیببعدعاملیت،حفظوتداومقدرتودرنهایتبقایهنرمنداست.بدین


 هنرمند در روستای دویدوخ-. نقش و جایگاه هنر1شکل  

 یوور

کهطوریاتحاداهالینقشمؤثریدارد؛بهترنیزاشارهشد،قالیدرانسجاموطورکهپیشهمان

)همیاریدسته بههمیارییعنییوور اغلبافراد فرایندخلقآن، ادمگدر یاردم یا جمعی(

ترومحصولارائهشود.ازآنجاکهقالیدردویدوخروندتافرایندخلقکوتاه)کمک(یکدیگرمی

رنهایتارکانمرتبطباآن،حفظسالمتفردترینعاملحفظاقتصادخانوادهودعنوانمهمبه

 دارد، اهمیت بسیار بهبافنده کار آغاز قالیهنگام میویژه اصطالحاً بافی ایشینگ»گویند

ایلریک! پاسخمی« در و یاشینگاوزین»گویند » باد(. پیشرود/عمرتدراز سعی)کارتبه

یمنیاینکاردوازدعاهابرایخوشیمنباشبافیدرروزوساعتخوشکنندآغازکارقالیمی

بافیموجبحسادتدیگرانکنند.درباوراهالی،گاهیرونققالیبودنآناستفادهمیوپرروزی

هنر

و

هنرمند

قدرت

تمایز
بقا
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شودوتوانبافتنراازاووبرهمیناساس،موجبپیدایشمشکالتروحیوجسمیبافندهمی

ازمی بافنده، توان و سالمتی بازیابی برای اغلب استفادهگیرد. ماورائی و قدسی نیروهای

برایدرامانمی پلیدیکنندو نیروهایقدسییاریمیماندناز از بههمیندلیل،ها جویند.

نشانهافرادسمبل و ها منجوق«خوردنچشم»هاییبهاصطالحمحافظاز دعا، مانندداغدان،

)نخسیاه آالجه قالیچشم، چلۀ بر پشمشتر و اینمیوسفیدتابیده( برخیآویزندو از گونه

اختاللمیمشکالتجلوگیریمی دچار روحیبافنده هنگامیکهتوانجسمیو شود،کنند.

رسانندتافرایندبافتقالیراتکمیلکند.اهالیبراینباورندکهبقیۀبافندگاناورایاریمی

همیندلیلسعی به است. اینروستا حمایتازمیقالیدورویابریشمیاعتبار با تا کنند

هابراییکدیگرموجبحفظاینتمایزشوند.همچنینیکدیگررادرانتخابنقشۀبافتورنگ

راهنماییمی مهمحفظاعتبار بازتولیدباکیفیتیکیاز هایهمۀبافندگانتریندغدغهکنند.

است.بههمینخاطراست.دراینروستایکیازارکانمهمآغاززندگیمشترک،قالیترکمنی

بافندواغلبآشنایانواقوامنیزدربافتایندخترانبرایزندگیمشترک،قالیترکمنیمی

رسانند.گاهیبرگزاریمراسمازدواجمنوطبهاتماماینقالیاست.بههمینعلتقالییاریمی

هاید.یکیازمصداقتواندیایننوعهمیاریرادرآغاززندگیمشترکمیاناهالیروستامی

شودواینبهاییمحسوبمیدادنقالیاست.قالیهدیۀبسیارارزشمندوگرانهمیاری،هدیه

درتمامیمراحلزندگیمسئلهنشانازتوانمندیومیزانعالقه مندیبهگیرندۀهدیهدارد.

یخاص)سیاسی،هااعمازتولدفرزند،تهیۀمسکنو...نقشمؤثریداردوگاهیدرمناسبت

اجتماعیواقتصادی(ماننداعالنصلحودوستیدارایکاربرداست.بههرروی،قالیازدیرباز

هایمختلفاینجامعهحضورمقتدرانۀخودراحفظکردهاست.درمناسبت

 
 1زخم بر چلۀ قالی )دعا، پشم شتر، منجوق، سکه( . جلوگیری از چشم3تصویر 

                                                           
 ۱۳۹2نگارنده،شهریور۱
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 هنرمند و هویت
هاپیش،ورویابریشمبانامروستایدویدوخدرایرانوجهانشناختهشدهاست.سالقالید

رساندندواغلبشدۀروستارادرنقاطمختلفبهفروشمیگرهاقالیبافتهفروشندگانوواسطه

نمی مطرح روستا این از مینامی نقل دوغدی آی حاج شد. که برایسال»کرد پیش ها

دویدوخدرایرانوجهانتصمیمگرفتیمنامروستارادربخشیازقالیشدنروستایشناخته

آن باشند. مکان این یافتن پی در افراد شد موجب امر همین بعدها ازببافیم. پس ها

قالی،جست بافتن فرایند و بافندگان با آشنایی پساز و آمدند دویدوخ به فراوان وجوهای

ساله(.85)مرد«آیندبهاینروستامیهااستکهبرایتهیهوسفارشسال

ترتیب،هنرمندباثبتنامروستادربخشیازقالیتوانستتاهویتمکانیراخلقوبدین

ازسویدیگر، نصیبخالقانشیءهنریکند. رونقونفعمالیرا درپیآن، معرفیکندو

هدفگردشگریاعالم را روستا نیز فرهنگیکشور بهکردهمتولیانامور روستا از عنواناندو

کنند.هایبومیاستانییادمییکیازپتانسیل

نیز درپیشرفتقدرتاقتصادیواجتماعیروستا هنرمندعالوهبررشدوبقایخانواده،

ازروینامدویدوخ»کنند:مؤثراست.اغلببافندگاننیزاینمقولهراباتفاخرورضایتیادمی

اودویدوخراشهریکهبرقالیبا فتهشدهبود،زنخارجیبراییافتندویدوخبهایرانآمد.

اشکهبهروستایماآمد،تمامتصوراتذهنیکردوزمانیبزرگباهنرمندانمشهورتصورمی

زنبافندهمی نامدویدوخمیتغییرکرد. درجهانقالیدورویابریشمیبا ماگفت: شناسند.

خلقهویتمکانیو«گردد.گوید:اَلهونری،ایلگَذر:هنردست،دنیارامییمثلیداریمکهم

هاهاموجبثبتوشهرتاینشیوۀبافتبهنامدویدوخشد.تجاروواسطهبافتنامآنبرقالی

قالی بافندگانخریداریمیقبالً قیمتیپاییناز با را نامها با و بهفروشکردند هایمتفرقه

دند،اماهمراهینامقالیدورویابریشمیبانامروستاموجبرونقاقتصادیوبرقراریرسانمی

ارتباطمستقیمبامخاطبانشدودراینمیانخانوادهآیدوغدوینقشبسزاییداشتند.

 قالی، مراسم و آیین
مناسباتاجتماعیبه در قالیرا فعاالنۀ همانوضوحمیحضور پیشتواندید. که نیزتطور ر

قالیبه اینروستا، در زندگیواشارهشد، آغاز ملزوماتاصلیدر قالیترکمنییکیاز ویژه

اغلبمشتریانغیرترکمنیکمتراین نشانازهویتقومیوسنتدارد. زیرا ادامۀآناست؛

فتبههنگامپایانباپسندندوبیشترجنبۀهویتیوقومیبرایافرادروستادارد.نقشهرامی

یاراسین»قالیغیرفروشیومصرفیازاصطالح تویا )بهخوشیوعروسیمصرف«یاغشینگا،

اغلبدخترانجوانبابافتقالیهزینۀتهیۀجهیزیهکنند.یمنیاستفادهمیشود(برایخوش
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کنند.گاهینیزهزینۀازدواجدیگرافرادخانوادهنیزازاینطریقتأمینوعروسیرافراهممی

مراسمیم در میشود. مرگ،حضوربسیارپررنگقالیرا تواندیدکههایمختلفازتولدتا

شناختیدارد.تزئینمکانجشنتاسوگنیزباعالوهبرتأمیناقتصادی،جنبۀهویتیوزیبایی

آرایمحافلمختلفزندگیاست.درمراسمعروسی،جایگاهعروسشودومجلسقالیانجاممی

قالیتزئین)هالیبزمگ(میوداماد با شود.درکنند.وسیلۀنقلیهنیزباقالیچهآراستهمیرا

برایمثال،درنمازواعیادمذهبی،آیین هایقومیودینینیزقالیحضوریمقتدرانهدارد؛

نندکعنوانسجادهاستفادهمیشدهاست،بهوسیلۀزنانودخترانبافتهاغلبافرادازقالیکهبه

شود.عنوانهدیۀآیینیبهافراداعطامیوگاهینیزقالیبه

 

 
 . قالی، مراسم و آیین4تصویر 

 دادوستد شیء هنری
 دادوستدها دیگر هنریمانند خریدوفروششیء آلماق-ساتماق»فرایند فرهنگ« در است.

ترکمنی اصطالح از دادوستد، گشاد»هنگام سودا است« دولتزیاد( جواب: می)با کنند.فاده

می تولید برایمصرفخود که را همچنینشیئی توتلیق»کنند برایفروش« «ساتلیق»و

بافیدردویدوخدهۀچهلوپنجاهشمسیبسیاررونقنامند.اهالیمعتقدندقالی)فروشی(می

دارد:داشتهاست،یکیازاهالیاظهارمی
قدریباالهایدویدوخیبهمانارزشقالیکردکهدرآنزفروشیدرگنبدتعریفمیقالی»

خواهمبهزیارتمکهبروم.ایندوقالیبودکهروزییکیازاهالیپیشمنآمدوگفتمی
کرد،اماامروزهام.آنزمان،قیمتدوقالیتمامهزینۀسفرراتأمینمیرابرایفروشآورده

زارزشمادیآنزمانراندارند.بافتهایدویدوخینیخاطررکودبازارقالیحتیقالیبه
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اماقالی داشت، رواج دویدوخ در پیش سال بیست تا ترکمنی ابریشمی و پشمی های
کاهشاقبالخریدارانروبهبه رکودپیشنهادتدریجبا تجارمشهدیبرایمقابلهبا روشد.

ها)اصطالحیکهارباببرند.هایدویدوخرابیشتربهخارجازایرانمیدهند.قالیبافتمی
قالیبه خریدار برایتجار میامروزه آنکار اهلمشهدهستند. معموالً میرود( گویند:ها

ساله(.وپنج)مردسی«خرنددویدوخرامیهاقالیاغلبآلمانی

پیشهمان که ازطور حاجی اووادان همسرش و دوغدی آی خانوادۀ شد، اشاره نیز تر

ازپیشگامانبافتقال اغلبزنانودخترانشیوۀجدیددوروبافیرا یدورودردویدوخبودند.

بافتقالیآن آموختند. نقشهها هایغیرترکمنینیزازآنزمانبهبعددرروستاهایدوروبا

کنند.اهالیهایغیرترکمنیرابیشترتوصیهمیهایدورونقشهرواجیافت.تجاربرایبافتقالی

گویند.برخیبافندگانمعتقدندکهنداشتنمی«نقشه»وغیرترکمنی«دوقما»نیبهقالیترکم

قالیترکمنینقشو»تنوعدررنگونقوشموجبکاهشاستقبالازقالیترکمنیشدهاست.
ساله(.28)زن«پسندندهایغیرترکمنیرامیرنگمحدودداردوبههمینجهتمشتریانبیشترنقشه

میبرهمیناساسب افندگاناظهار مشترینقشه»دارند: نقشهستند. رنگو از هایغیرترکمنیپر

ترتیبباتوجهبهتقاضایبازار،افرادسعیدرتغییرروندساله(.بدین22)زن«پسنددهارامیآن

کهامروزهکمترکسیدراینروستاقالیطوریبازتولیدهویتقومیتوتاریخیخوددارند؛به

میترکمن قالیی اولیۀ مصالح و مواد روستا این در استکه یکقرن نزدیکبه بافیبافد.

ایکهوجوددرختانتوتبرایپرورشپیلۀابریشمراگونهشود؛بهوسیلۀافرادبومیتولیدمیبه

مرورزماناینخودکفاییکمترشدهاستواغلبتواندید،امادردودهۀاخیربهدرروستامی

کنند.ادآمادهراازبازارتهیهمیمو

رنگ بهدرزبانترکمنی، «یوپکبویاماق»اصطالحکردنابریشمرا «بویاقچی»ورنگرزرا

دستهایترکمنیاستکهامروزهبیشترازرنگشیمیاییبهرنگپایۀبافته«قیزیل»نامند.می

رنگآید.می گذشته در و گیاهان از را رنگهایمورداستفاده پوستمواد زایطبیعیمانند

هایرنگیرنگزردوبعضیعلف«چوببوی»زرشک،پوستانار-ایگردویسبزوانواعقهوه

آوردند.خانوادۀآیدوغدیازرنگرزانماهرروستاهستند.اغلببافندگانرنگرزیرادستمیبه

آن آموختهاز سالها در رنگاند. جایگزینرنگهایشیمیاییبهمرهایاخیر هایطبیعیور

گفت:شود.یکیاززنانروستامیهایطبیعیاستفادهمیندرتازرنگاندوامروزهبهشده
ترازرنگطبیعیاست.رنگطبیعیدردسرزیادیدارد،بایدموادرارنگشیمیاییراحت»

شیوه با کنی. آنپیدا رنگبههایمختلفاز همینعلها به رنگدستبیاوری. هایتاز
ساله(.28)زن«کنیمشیمیاییاستفادهمی
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 مفهوم خود و دیگری در هنر
تقسیمکرد.هنر«هنردیگری»و«هنرخود»توانبهدودستۀهنردرروستایدویدوخرامی

خودیبهمعنیهنربرایجامعۀبومیقومتکۀترکمنیروستااستوشاملتمامصنایعدستی

شودکهمرتبطباپوششوزیورآالتزنانهستند.هنربرایویژههنرهاییمیهباهویتقومی،ب

تولید دیگران مصرف برای که است )پارچه( کتنی و ابریشمی دوروی قالی شامل دیگری

شود.هنرخودنقشمهمیدرحفظونمایشهویتقومیداردوتماماصولسنتیبیهیچمی

یمثال،پوششزنانترکمنیاینروستااغلببههمانشکلشوند؛براایبازتولیدمیمداخله

هایسنتیسنتیاستودرزندگیروزمرهنیزکاربرددارد.دخترانازکودکیشیوۀتهیۀلباس

می بهرا کههردخترهنگامازدواجبایدتعدادفراوانیلباسسنتیداشتهباشد.طوریآموزند؛

فروشند.علتاینکاررادهندونمیبهدیگریهدیهنمیزنانروستااغلبلباسسنتیخودرا

دانند:نخستحفظهویتقومیودیگردشواریتهیهمی
صرفهنیست.لباسراکردنشازنظرزمانیومالیبهدهیم؛زیراتهیهمالباسراهدیهنمی»

28)زن«وشندکنیم.اینلباسقومتکهاستودیگراننبایدآنرابپبرایخودمانتهیهمی
ساله(.

دیگری» هنر مصرفدیگریتولیدمیروستایدویدوخبه« دومنزلۀ به را اینهنر شود.

ازآنجاکههنرترکمنیدرارتباطباهویتشاخۀترکمنیوغیرترکمنیمی توانتقسیمکرد.

وبههایجمعیآناناستقومیاست،ورودهنرقومیبهقومدیگر،بهمعنایپذیرفتنارزش

کنند.البتهدرهمینخاطردراینروستابرایتولیدآثار،فقطمواداولیهمانندابریشمواردمی

تجارنقشهعلتکاهشاستقبالبازارازطرحهایاخیربهسال هایمختلفهایقالیترکمنی،

به برایشانتولیدکنند.منظوربافتبهبافندگانمیغیرترکمنیرا امروزازگذدهندتا شتهتا

اهالی اقواممختلفازهنربرایحفظتمایزویافتنقدرتاستفادهکردندوبرهمیناساس،

کنند؛زیرابقایخویشرادرحفظاینتمایزوروستانیزاغلبازنقوشقومخوداستفادهمی

بافیم.قومتکهرامیبافیم.فقطقالیماهرگزقالیاقوامدیگرترکمنیرانمی»دانند:هویتقومیمی
می ما برایبافتبه قالیغیرترکمنیرا میاربابانچندسالیاستنقشۀ و ایننقشهدهند هاگویند

نمیمشتریبیشتریدارند. فقطلباسقومتکهراماهرگزلباسسنتیاقوامدیگرترکمنیرا پوشیم.

پذیرشبخش«.پوشیممی در اقوام، روابطمیان است.هاییامروزه گذاشته تأثیر آنان هنر از

رابطۀقومتکهباقومیموت،یکیازاقوامترکمنی،مناسباست.پسآنانموجودیتهنریموت

کنند.رابطۀنامناسبومتخاصمانهباقوماندوگاهیازآننقوشورنگاستفادهمیراپذیرفته

نخورلیترکمنیموجبشکل هاهنرمندازنظرآناننخورلیگیریدیدگاهمتفاوتیشدهاست.

نیستندوهنردراینجامعهحضورفعالیندارد:
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هایهافرقداریم.نقشهاهنرمندنیستند.ماباآنرابطۀتکهبانخورلیخوبنیست.آن»
شود.شانازنظرمازشتاست.ظرافتدرکارشاندیدهنمیزیبارویلباسشانندارند.قالی

»باتکهاصالًهنرندارند.قایسهمسلماًدرم

درگذشتهمیاناقوامترکمنی،حفظهویتقومیدرصادروواردکردنآثارهنریبسیار

بهجامعۀخودواردنمی اغلبهنردیگریرا کردندبرخیازکردندوتالشمیاهمیتداشت.

د؛زیرامعتقدندآثارشانراصادرکنند.امروزهدرموردپوششسنتیتمایلیبهصادرکردنندارن

ترینشاخصۀتعلقبهقومیتاستواقوامدیگرحقاستفادهازآنراندارند،پوششسنتیمهم

هایاخیرشاهدتغییراتیدرایننگرشهستیم:امادرسال
کنیم،اماهایماناستفادهمیهادرلباسفروشیموازبرخینقوشآنمابهیموتقالیمی»

نمی قالی نخورلی آنبه محصوالت از و نمیفروشیم استفاده سالها در اخیرکنیم. های
«خرند.هارامیبودن،پارچۀکتنینخورلیخاطرارزانندرتبههابهبعضی

قوم متخاصم اقوام با اغلب اما ندارد، مانعی غیرترکمنی جامعۀ به هنری شیء فروش

قومترکمنیمانترکمنیدادوستدنمی ایندادوستدبهندیموتکنندودرمقابلبا راحتیها،

شود.انجاممی

 . هنر خود و هنر دیگری2شکل 

امری دشمن با رابطه برقرارنکردن اهمیتداشتو بسیار گذشته در ساختار این حفظ

کردتاهزینۀبیشترینسبتبهدیگرانبرایتهیۀناپذیربود.حتیاگردشمنتالشمیاجتناب

شیءهنری

دیگری

غیرترکمن صادرات-واردات

ترکمن

دشمن صادرات-عدمواردات

دوست صادرات-واردات

خود

توتلیقبرایمصرفخود

ساتلیقبرایمصرفدیگری
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هایاخیرورودپرداختکند،بازهماینامکانوجودنداشت.درسالءهنریویژهشیءبهشی

می را دیگری استفادههنر ندارند قومیتی هویت اصالً که زیورآالتی نمونه برای دید؛ توان

زنانجوانبهآنمی بیشتر اینمیان، البتهدر درحالیشوند. عالقهدارند؛ کهسالخوردگانها

کنندینمسئلههستندواغلبازهمانزیورآالتسنتیقومخوداستفادهمیندرتپذیرایابه

گیریاینتغییرات،برخیازعواملنظیروتمایلیبهتغییرشیوۀزندگیسنتیندارند.درشکل

تمامیمراحل قومیدر قالبهنر در حفظتمایز گذشته در فرهنگتأثیرگذارند. و اقتصاد

معتق منتقلزندگیاهمیتداشتو هویتنیز و تفکر جوامعدیگر، انتقالآنبه با بودند د

افزایشمیمی اساسقدرتجامعه همین بر و بهشود دیگر هنر ورود همیندلیل به یابد.

کردند.شدوازورودهنردیگریممانعتمیجامعهموجبکاهشقدرتوتضعیفهویتمی

قومیوفرهنگیدارد.ءهنرینقشمؤثریدرحفظهویتترتیبشیبدین

 گیری نتیجه
بخشجدایی اقتصادیوهنر حیاتاجتماعی، زندگیاهالیروستایدویدوخاستو ناپذیر

فرهنگیآناندرگروتداومهنراست.ایش)کار(وایشلی)کارگر(معادلهنروهنرمنداست

شمؤثریدرروندتمایزعنوانخالقاثرنقرود.هنرمندبهشمارمیونوعیمتفاوتازکاربه

کهگاهیازنیروهایماورائیبرایحفظطوریشود؛بهآنانازدیگراقوامترکمنیمحسوبمی

کنند؛زیرادوامخانوادهوجامعۀروستایدویدوخقدرتروحیوجسمیهنرمنداستفادهمی

شودوبهافرادیءهنریموجباتحادوانسجامافرادمبهنیرویپویایآنانبستگیدارد.شی

بخشد.خانوادۀآیدوغدیبامهارتوتسلطبرهنراعتباراجتماعی،فرهنگیواقتصادیمی

انداعتباراجتماعی،اقتصادیوفرهنگیکسبکنندودراغلبجریاناتهنریمؤثرتوانسته

درگذشتهقالی بازتولیدهویتقومینقشمؤثریداشتندباشند. اماهایبافتدویدوخدر ،

ایکهگونهشدنمقولۀهویتقومیشدهاست؛بهرنگامروزهکاهشاستقبالبازارموجبکم

هویتقومیشی هنرینشاناز کهشیء آنجا از بیانگرهویتقومینیست. هنریروستا ء

ندارد،هویتمکانیبرایایجادتمایزاستفادهشدهاست.بههمیندلیلباتدبیرخانوادۀآی

رفتنتمایزاوازدیگریشود.آفتاقتدارهنرمند،ازمیانناممکان،ثبتوترویجمیدوغدی،

همینراستا در خالقیتآناناست. بقایتوانمندیو گرو بقایزندگیآناندر زیرا است؛

مشارکتمی حفظاینتمایز در یکدیگر حمایتاز در دادوستدشیافراد هنریازکنند. ء

کندوهمچنینرابطۀقومیتاریخیباخریدارمؤثروفروشپیرویمیاصولیمانندمصرفی

با و نقشمؤثریدارد آیینیاینروستا دینیو تمامیمناسباتاجتماعی، قالیدر است.

زندگیآنانعجینشدهاست.
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