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مقدمه
اقوامترکمنیکیازبزرگترینقبایلعشایری(کوچرو)درمنطقۀشمالشرقیایرانهستند.

گسترۀ پراکندگی آنها از مغولستان و آسیای مرکزی تا ترکمنستان ،شمال خراسان و شرق
روییزندگیمیکنند.در


دریایخزراست.البتهامروزهتعدادکمیازایناقوامبهشیوۀکوچ
هاساکناندوبیشترساکنانمتعلقبهقوم


ایران،ازاستانگلستانتاشمالخراسانترکمن
یموتهستند.یکیدیگرازاقوامترکمنی،قومتکهاستکهازبزرگترینوقدرتمندتریناقوام

ترکمن در چند سدۀ اخیر بهشمار میآید .امروزه غالب تکهها در ترکمنستان ساکناند و
هایمختلفبهایرانمهاجرتکردهاند.روستایدویدوخیکیاز


هادرسال

جمعیتاندکیازآن
هاییاستکهمهاجرانترکمنستانیبیشازصدسالاستکهدرآنجاساکناندواغلب


مکان
زنانودختراناینقومبههنرمندیشهرههستند.یکیازمهمترینمحصوالتزنانودختران،

قالیدورویابریشمیاست.اینقالیشهرتجهانیداردومنبعاصلیدرآمدخانوارهایساکن
اینروستامحسوبمی شود.ازآنجاکهقالیدورویابریشمیدرجهانباناماینروستاشناخته

میشود ،در ایران نیز برخی رسانهها و ارگانهای فرهنگی به معرفی آن میپردازند .نبود

مطالعاتمیدانیبهویژهانسانشناسیهنردرموردبعدعاملیتقالیدرروستایدویدوخبسیار

پردازانانسان شناسیهنر،اغلببانگاهغربیبههنرجوامعدیگررانقد


محسوساست.نظریه
میکنند و بر این باورند که غربیها در پی یافتن معنا و کارکرد غیربومی در جوامع بومی

بهاصطالح
هستند.ازسویدیگر،بیتوجهیبهنگرشجامعۀخالقاثر،بهپدیدآمدنتفاسیری 

شود.ازهمینروبراینخستینباردراینمقالهبارویکردنظریانسان


منجرمی
فاصلهدار»
« 
شناسیهنرازبعدعاملیت،نقشقالیدراینجامعهمطالعهمیشود.پرسشاصلیتحقیقآن

استکههنربهویژهقالیدورویابریشمیچهنقشیدرتعامالتاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی

روستایدویدوخایفامیکندوهنرمنددراینراستاچهنقشیدارد .

۱
اینپژوهشبهشیوۀمردمنگاری انجامگرفتودرآن،محققمدتیطوالنیدرجامعۀ


طوردستاولوبدون


موردمطالعهساکنشدودرکنارافرادآنجامعهزندگیکردتابتواندبه
واسطهموضوعموردمطالعهرامشاهدهوتجربهکند .
چارچوب نظری 
انسان شناسیهنراساساًمتمرکزبرهنرهایتجسمیدرجوامعکوچکمقیاسوسنتیاستکه

هنر را محصولی فرهنگی-اجتماعی میداند که بر اساس ادراکات و انگیزشهای بومی شکل
شناسانتأکیددارندکهنمیتوانبا ذهنملهمازنظریاتغربی


روهموارهانسان

گیرد.ازاین

می
1 Ethnography

آوایهالی؛عاملیتقالیدرروستایدویدوخ 2۳۹

در خصوص هنر و زیباییشناسی به بررسی هنر فرهنگهای دیگر پرداخت؛ چرا که تعریف،
ویژگی ها و کارکردهای هنر در هر جامعه متفاوت با جوامع دیگر است .انسانشناسان هنر

پردازیکردهاند :


حداقلبرچهاربعدهنرتجسمیتمرکزپژوهشیومفهوم
ییشناختی :۱تأثیر ویژگیهای فیزیکی و غیرفیزیکی آثار هنری بر حواس انسان،
 .۱بعد زیبا 
شناساناست.هواردمورفی،انسانشناساسترالیایی،درتحقیقات


موضوعموردمطالعۀانسان
شمولوتفسیرزیباییشناختی


شناختیجهان

نشاندادتأثیرزیبایی
خوددرسال ۱۹8۹
محلی است .از اینرو درخشندگی نقاشیهای یولنگوهای شمال استرالیا در مناسک
رازآموزی بهعنوان ظهور قدرت اجدادی تلقی میشود (مورفی .)۳8-۳6 :۱۹۹8 ،جرمی
کوت ( ،)۱۹۹2انسانشناس انگلیسی ،در حوزۀ زیباییشناسی نیلوتهای سودان تحقیق
؛بنابرایندرپیبسطدادن

کرد.ازدیدگاهاو،هرفعالیتانسانیبعدیزیباییشناختیدارد

شناختیبهحوزۀوسیعتریازحیاتفرهنگی-اجتماعیاست(کوت:۱۹۹2،


درکزیبایی
 .)27۰-26۹
2
انسانشناسانگلیسیو نانسیمان

:انسانشناسانی مانندآنتونیفورگ

 .2بعد معناشناختی
انسانشناس استرالیایی معتقدند هنر وسیلهای ارتباطی است که حامل پیامهایی برای

اعضای جامعه است .در پژوهش فورگ در سالهای  ۱۹7۳-۱۹67ارتباط بین نمادهای
سردر خانههای مناسکی بین آبالمهای گینۀ نو بررسی میشود .به عقیدۀ وی ،نقاشیها
توانندآنهارا


هایارتباطیدیگرنمی

گویندکهفرم

چیزهاییازماهیتجامعۀآبالمیمی
مفاهیممربوطبهجامعهکهدرهنر،شکلملموسبهخودمیگیرند،هموارهدر

بیانکنند.
هایخوددرسالهای ۱۹67،۱۹6۰و


سطحناخودآگاهقراردارند.نانسیماندرپژوهش
ایوالبیریهادراسترالیایمرکزیکارمیدانیانجامداد،


هایماسه

کهروینقاشی
 ۱۹7۳
نقاشیها را بهمثابۀ زبان تحلیل کرد .از نظر مان ،معنا در

عناصر و ساختار گرافیکی این 
اجتماعیساختهمیشود.

نقاشیماسهایازفرایندهایفرهنگی-

۳
عنوانبنیانگذارتحلیلبعد عاملیتیاز


شناسانگلیسیبه

:آلفردجلانسان
 .۳بعد عاملیتی
هنرمعتقداستکهبایددربررسیهنر،اشیارابهمثابۀاشخاصقلمدادکرد؛بنابراینشیء

هنری مانند یک فرد وارد روابط و شبکههای اجتماعی میشود و نقش میآفریند (جل،
.)2۹:۱۹۹8
4
 .4بعد عاطفی  :پل سلیلیتو (۱۹8۰؛  ،)۱۹۹5انسانشناس انگلیسی ،تحقیقاتی درخصوص
نقاشیهایخانههایمناسکی گینۀنوانجامداد.از دیدگاهاو،در تحلیل هنربایدبهتأثیر

1 Aesthetics
2 Semantic
3 Agentive
4. Affective
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عاطفیوهیجانیهنرتوجهویژهایکرد.اینقدرتبرانگیزانندگیهنراستکهحجمعظیمی

ازفعالیتوانرژیبرایتولیدونمایشآنصرفمیشود(سلیلیتو.)۳۱6-۳۱5:۱۹88،

بدینترتیب با پیروی از رویکرد انسانشناختی هنر و با مطالعۀ میدانی ،عاملیت قالی در

ستایدویدوخبررسیشد.ابتدابهنقشاینهنردرساختاراجتماعیروستامیپردازیمو

رو
سپسمفاهیمبرگرفتهازتمامیعواملوعناصریراکهدرجامعۀموردمطالعهبرهنروجامعه
)واکاویمیکنیم.

تأثیرمیگذارند(هاچر۱۳2:۱۹۹۹،

هنر و عاملیت
انسانشناسی زمان :ساختارهای فرهنگی زمان،
آلفرد جل انسانشناس بریتانیایی در کتاب  
شناسیزیباییشناختیمطرحکرد.وی


)مباحثیجدیددرموردانسان
نقشههاوتصاویر(۱۹۹2

در این کتاب ،نگرشی متفاوت به اشیای هنری داشت و آنها را در مقولۀ زیباییشناسی و
هنریمیتواندشمایلیاشاخصباشد،ولینماد

ارتباطدیداریقرارنمیداد.ازنظراو،شیء

نیست.جلبهمقولۀهنرازمنظرروابطاجتماعیمیپرداخت.اومعتقدبود ،هنرنقشیمتمایز

درروابطاجتماعیداردودرنقشعاملدرجامعهحاضرمیشود.ازنظرگاهجل،اشیایهنری

ووظیفۀانسانشناسیهنر،توصیفوتعریف

هاوآیینهاهستند


تابعروابطاجتماعی،مراسم
زیبایی شناسیبومینیست،بلکهتوصیفعملکردآندرمتنجامعۀتولیدکنندهاست.اواین

اشیایهنریدارایویژگیزیباییشناسیومعنایییا

نظرهواردمورفیرانیزردمیکندکه«

همچنیننمیپذیردکه

میشوند».
هردوهستندوبراینمایشیابازنماییایناهدافخلق 
شناسیفقطمیتواندبهارزیابی


بهعقیدۀجل،زیبایی
«هنرکدیبرایبیانمعنیحساست».
هنردربسترپیدایشآنبپردازد.ویارزشتزئیندرهنرراقبولنمیکردواظهارمیداشت

که انسانشناسی هنر در پی روشنکردن صرف مبحث زیباییشناسی جوامع غیرغربی است؛
درحالیکه انسانشناسی ،علمی اجتماعی است نه انسانی ،و باید به جنبههای اجتماعی هنر

شناسیهنربایدبهزمینۀاجتماعیتولیدهنر،گردشوپذیرشآن


توجهکند.ازنظراو،انسان
شناسیبهعنوان


اهمیتدهدوفقطبهارزیابیآثارخاصنپردازد.جلنگاهافراطیبهزیبایی
کردونگرشزیباییشناختیرامحصولخاصتاریخی-مذهبیبحران

زباندیداریراهمردمی
روشنگریوظهورعلمغربیمیدانستکهدرآن،جداییمیانزیباییوتقدسرخدادهبود.به

عقیدۀ جل ،ارزش زیباییشناختی از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر میکند و همواره در
شود.درنتیجهانسانشناسیهنربایدبهاینمسئلهتوجهکندکه


چارچوباجتماعتعریفمی
چگونهاصولزیباییشناسیدرتعامالتاجتماعیتأثیرمیگذارند(لیتون .)44۹-447:2۰۰۳،
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منظورارتقاینظریهایمتفاوتدرباب

دراواخردهۀ،۱۹۹۰جلدرکتابهنروعاملیت 
به
۱
انسانشناسیهنر،ویژگیهایغیرزبانیمعنادرآثارهنریرامطرحکرد.اوباتأکیدبرنمایه 

به جاینمادبنابرتعریفپیرس،اظهارداشتکهآثارهنرینمادهایقراردادینیستند،بلکه

نشانههایی طبیعی هستند؛ یعنی کیفیاتی که مخاطب برمبنای آنها گونهای ارجاع علی یا

ارجاع به نیات یا توانمندیهای شخصی دیگر (مانند هنرمند آن آثار) را ایجاد میکند؛
همانطورکهدودبهشکلی بیواسطهبهآتشارجاع دادهمیشود(عسکرپور.)۱75:۱۳۹7،

جلدراینکتاب،برروابطمیانافرادواشیاتأکیدمیکندوبههمیندلیلبهمباحثینظیر

نقش اشیا در مبادله و پول می پردازد .او معتقد است هنر یک مقولۀ فرهنگی نسبتاً پیچیده
اندتاتفکردرکزیباییشناسیراازمحوریتاصلیآنخارج


شناساندرتالش

استکهانسان
کنند؛ این در حالی است که مقولۀ زیباییشناسی در هنر بهنوعی امری طبیعی جلوه داده
هایجامعهشناسی،

میشود.جلنظریههایقبلیهنررانقدوبررسیکردواظهارکردنظریه

شناسیرادشوارمیسازندومحدودکنندههستند؛زیرادراینحوزۀمطالعاتی،به

تحلیلزیبایی
عاملیت اجتماعی آثار هنری توجه کمتری صورت میگیرد .از نظر جل ،هنر وسیلهای برای
)واشیابهویژهاشیایهنری

تقویتجایگاهافراددرجامعهاست(جمیسون674-672:۱۹۹۹،
دراینمیاننقشواسطهرادرروابطاجتماعیدارند(کوچلروکارول.)24:2۰2۱،ازآنجاکه
او در جامعۀ مالنیزی مطالعات میدانی انجام داد ،معتقد بود زیبایی مالنزیایی با میزان
ریکیازعناصرتشکیلدهندۀفناوریوابزاراست

تأثیرگذاریرسیدنبههدفرابطهداردوهن
کهمسئلۀکاراییوتأثیرگذاریآنبیشاززیباییاهمیتدارد(بالینی .)۱47:۱۳8۹،
)مهمتریننقش

انسانشناسهندی،نیزدرکتابزندگیاجتماعیاشیا(۱۹86
آپادورای 2،
طوریکه این ارزش در

اشیا در روابط اجتماعی را ایجاد ارزش مادی و اقتصادی میداند؛ به
۳
،جامعهشناسآلمانی،روشیسیستماتیکاز

تبادل،عرضهوتقاضاشکلمیگیرد.جورجریمل


ارزشاقتصادیاشیاراارائهمیدهدومعتقداستارزشمادیهرگزویژگیذاتیاشیانیست،
وجودمیآید.ازنظرزیمل ،بهدستآوردناشیایارزشمند

بلکهتحتتأثیرعواملمختلفی به
دشوارنیست،اماماآناجسامراارزشمندمینامیم؛زیرادربرابرمیلمامقاومتمیکنندتا
آنها را داشته باشیم (آپادورای .)۳ :2۰۱۳ ،یکی دیگر از نقشهای مهم اشیا ،مصرفیبودن

است ،ازنظرجلمصرف،نوعیکنشنمادیناستواشیایمصرفیدریکسیستمنمادین
هاوآیینهادرمیانجیگریاجتماعیاشیامؤثرند(جل،


نقشمطلوبیدارند.دراینمیان،مراسم
1 Index
)2 Arjun Appadurai (1949
)3 Georg Simmel (1858-1918
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 .)۱۱۱-۱۱۰ :2۰۱۳در این بخش از پژوهش به واکاوی نقش کارکردی و عاملیت قالی در
جامعۀترکمنیروستایدویدوخمیپردازیم .


معرفی روستای دویدوخ
۱

روستایدویدوخازتوابع بخش جرگالن  شهرستانرازوجرگالندراستانخراسانشمالی
است.جمعیتاینروستابالغبر2۰۳2نفر(4۰5خانوار)استوزناننسبتبهمردانجمعیت

بیشتریدارند.روستایدویدوخمتشکلازدوبخشعلیاوسفلیاست.اینروستادردرهقرار
گرفته و رودخانهای از وسط آنمیگذرد که در زبان محلی به آن «چال پو» (رود ،چشمه)
می گویند.رودخانهروستارابهدوبخشتقسیمکردهاستواهالییکدیگررا«اُلاوا»(اوبا)

روستایاینطرفیخطابمیکنند.بیشازصد

روستایآنطرفیو«بولاُوا»یا«شولاُوا»
هاجرروستا،یعنیترکمنهایقومتکه،از

سالپیش(حدودسال۱8۹۰م)نخستینساکنانم
ترکمنستان به این منطقه مهاجرت کردند و بهمرور زمان مهاجران بیشتری به این منطقه
آمدند.امروزههیچیکازمهاجراناولیهدرقیدحیاتنیستند.درسال،۱۳۹۱نگارندهباتنها

قاتکرد.درگفتوگوهاباخانوادۀاو،

زنبازماندهازمهاجراناولیه(زنیحدود ۱۱۰ساله)مال
اغلبافرادخانوادهبهمهارتبافندگیقالیبهوسیلۀزنانمهاجراشارهداشتندوقالیرایکیاز

مهمترینعواملبقادرروستامی دانستند.ازگذشتهتاامروز،افرادبرایکسبدرآمددراین

روستا کارهای متعددی مانند باغداری ،دامداری و صنایع دستی انجام میدهند ،اما قالی
مهم ترین کاالی اقتصادی است .بیش از یکصد سال است که قالی مهمترین منبع درآمد

علتبحرانهایبازارقالیایراندرجهان،


هایاخیربه

رود.درسال

شمارمی

خانوارهایمهاجربه
شاهدنوساناتومعضالتفروشقالیدراینروستاهستیم.آقایپارسهیکیازنوادگانتنها
بازماندۀمهاجر،داستانمهاجرتایشانونقشقالیدربقاوماندگاریآناندرروستاراچنین
نقلمیکند :

«مادربزرگمدرجوانیحوالیسال ۱8۹۰مبههمراهخانوادهبراثرفشاروظلمحکومتشورویاز
رگممی گفت:پسازآمدنبهمرزایران،حکومتمارابه

ترکمنستانبهایرانمهاجرتکرد.پدربز
ورامینتبعیدکرد.پسازگذشتزمانکوتاهیبهدلیلمشکالتفراوانبهخراسانبازگشتیموپس

ازمدت هابهگنبدکاووسرسیدیموازآنجابهبجنوردودرنهایتبهمنطقۀرازوجرگالنآمدیم.از

آنجا که دویدوخ منطقهای خوش آب وهوا بود و قبالً نیز مهاجران در آنجا ساکن شده بودند ،این
منطقهرابرایزندگیانتخابکردیم.بارهاازپدربزرگمدرموردچراییانتخابدویدوخپرسیدم؛زیرا
باتوجهبهوضعیتامروزی،شهرگنبدکاووسدرمقایسهبادویدوخبرایزندگیمناسبتربود.ویدر

ای که ما برای
گونه 
پاسخ میگفت :آن زمان این منطقه برای تولید محصوالتمان مناسبتر بود؛ به 
1 Jargalan
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فروش محصوالت کشاورزی ،به ویژه قالی و ابریشم به گنبد میرفتیم و از این طریق درآمد خوبی
کسبمیکردیموزندگیمناسبوراحتیدردویدوخداشتیم ».


ساکنان دویدوخ اغلب از اقوام تکۀ ترکمن مهاجر هستند .تعداد کمی غیرترکمنی مانند
هایخراسان(سهتاچهارخانوار)نیزدرروستازندگیمیکنند.


ها(پنجتادهخانوار)وتات

بلوچ
ساکنانبلوچوتاتدرزمانرونققالیبافی(حدوددهۀچهلشمسی)برایکارگریبهاین
روستا آمدند و نسلهای بعدی آنان نیز در آنجا ماندگار شدند .از آنجا که قالی مهمترین
محصول بود ،موجب شکلگیری روابط اجتماعی-فرهنگی با دیگر فرهنگها در روستا شد و
هامشغولبهکارهستند،اما


عنوانکارگرترکمن

هایغیرترکمنیبه

امروزهنیزاغلباینخانواده
ابلتأملنسبتبهدیگراقوامترکمنو
اقوامترکمنساکنروستا،قومخودرادارایمزایایق 
دانندووجهتسمیۀقومراخودچنینشرحمیدهند :


غیرترکمنیمی
علتنامگذاریاینقومبه«تکه» ایناستکهتکهدرزبانترکمنیبهمعنیبزنروسمبلدلیری،

«
فرمانروایی و شجاعت است .افراد این قوم جنگجو ،خوشسیرت و خوشهیکل بودند .شباهت در
ویژگی هایابزنرباعثشداینقومراتکهبنامند.بیشترقومساکنانترکمنستان،تکههستندوتعداد

اندکیازاینقومدرایرانساکناند»(مرد4۳ساله) .


ازگذشتهتاامروز،همۀزنانودختران،بافندگاناصلیقالیهستند.اغلبزنانودختران
دوزیسنتیمشغولاند.اهالیمعتقدندجمعیت


یقالی،تولیدابریشموسوزن
روستابهبافندگ
زنان بیشتر از مردان است و بازتاب این مسئله را در نام روستا میتوان دید؛ وجه تسمیۀ
دویدوخنیزدرباوراهالیبرایناساساست.۱:سیرشدن؛.2دختربس :
«قبالً اهالی هرجا ساکن میشدند بیماری و گرسنگی سبب مرگ بچههایشان میشد ،اما شرایط
مناسبزندگیاینروستاسببآرامشورهاییآنهاازگرسنگیوقحطیشدبهخاطرهمیناهالی

اصطالح «دویدوق» به معنی سیر شدیم را در وصف اینجا به کار بردند .از گذشته تا به امروز
ایکهصاحبفرزنددخترمیشود،نامیپسرانهیاترکیبیازواژۀپسر«اوغول»(پسر)برایاو


خانواده
انتخابمی کنندتافرزندبعدیپسربهدنیاآید،ماننداوغوربورسون(پسردهد)اوغولدورسون(پسر

بماند) ،اوغول چنار ،اوغول جمال ،اوغول گزل (پسر زیبا) ،اوغول جهان و اوغول شکر .همچنین
همعنیدختربسراانتخابمیکردند»(زن4۱ساله) .

نامهاییمانندبسرودویدوقب

کنند؛درحالیکهدرمنابعرسمیدویدوخاست.علتاینتفاوت


اهالینامروستارادویدوقتلفظمی
«
(یادداشتهای

را جویا شدم و اغلب راحتی تلفظ برای فارسیزبانان را علت اصلی میدانستند» 
میدانی،شهریور .)۱۳۹۱

مزنانۀترکیبیازاوغولرادرمیانساالنوسالخوردگانمیتواندید.اهالیصفات

فراوانینا
کنندویکیازمهمترین


بارززنانقومتکهراآرامش،سکوت،صبر،مطیعوهنرمندیبیانمی
بافیمیدانند.زناناینروستادربافتنوعخاصیازقالییعنی

نمادهایهنرمندیزنانراقالی
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ندرتدرکلایرانایننوعبافتانجاممیشودواین


دورویابریشمیمهارتدارندکهبه
قالی
قالیباناماینروستاعجینشدهاست .
در گذشته برخی از مردان نیز قالیبافی میکردند ،اما امروزه مشاغل مردانه در روستا
بافیمیکند.اغلبجوانان

استوبهندرتمردیقال 
ی

دامداری،کشاورزی،باغداریودادوستد 
کنند.مهمترینشغل

درشهرهایمختلفمانندتهران،رشتوشهرهایاستانمازندرانکارمی
بافی،سوزندوزی،تولیدابریشموخیاطیاست.زنانودختران


داری،قالی

زنانعالوهبرخانه
دهای به چنین مشاغلی
اجازۀ کار در خارج از روستا را ندارند .معدود دختران تحصیلکر 
علتبرخیمسائلمجبوربهترکاینمشاغلمیشوند .


پردازندکهاغلبپسازازدواجبه

می
صنایع دستی رایج در روستای دویدوخ را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :دستۀ اول
گویند)،

(بافتنیها) شامل قالی «دوقما» (البته گاهی بدان «هالی» یا «هالچه» نیز می
دوزی(کشته،کجمهوسانجمه)،پارچهبافی(کتنیدوقماقیاتارادوقماق)،پشتیبافی


سوزن
(میتیروچوال)،سردری(قاپلوق)،گلیم،پالس(قاقما)وسجاده(نمازلیق)استکهایندسته
میگویند.دستۀدوم«شای»بهمعنیزیورآالت
رابهاصطالح«دوقما»و بافتنرا«دوقماق» 

است .سالها پیش افرادی به نام «کوموشچی» (زرگر) در روستامشغول کار بودند .عالوه بر
ساختند.امروزهاینحرفههابه

زرگران،برخیازنجاراننیززیورآالتچوبیبهنام«داغدان» 
می
دست فراموشی سپرده شدهاند .اغلب زیورآالت از بازارهای شهرهای بزرگ تهیه میشوند که
رابطهایباهویتقومیآنانندارد .

تصویر  .1قالی دورروی ابریشمی-سوزندوزی (کشته)

1



اغلب دختران روستا ادامۀ تحصیل نمی دهند و پس از اتمام کالس پنجم ابتدایی ترک
عواملمختلفیدرعالقهنداشتن

شوند.
بافیمشغولمی 


طوررسمیبهقالی

کنندوبه

تحصیلمی
بودنکالسهایدرسپسازدورۀ


ادامۀتحصیلدخترانمؤثراست،مانندمختلط
خانوادههابه

ابتدایی،نبوددبیرستانورفتنبهشهرهایاطرافمانند«گرکز»ونبودامکانبافتقالی.اغلب
۱نگارنده،شهریور۱۳۹۱
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پدران تمایلی به ادامۀ تحصیل دختران ندارند؛ زیرا معتقدند تحصیل مانع قالیبافی آنها
ترینمنبعدرآمدخانوادههااست .


افیزنانودخترانمهم
شود.قالیب


می

ویژگیهای قالی
ابعاد قالی ترکمنی  ۱/۹۰×۱/۳۰متر است و مواد اصلی قالی نیز پشم (یونگ) ،ابریشم
انداز:قالییکرو(یکه


(ایپک/تارا)وچله(آرش)هستند.اصطالحاتوابزارهایبافتنیزعبارت
یوزلی)،دورو(ایکییوزلی)،دورج(قرم) ،یکرج(اویدوم)،شانهزدنقالی(قاقماق)،شانه و
دفته(دوقماداراق)،حاشیه(اویدومه)وبافتحاشیه(تکگ).همچنیننقوشقالیترکمنیرا
مینامند :
«گول» 
«به نقشهای قالی گول میگوییم .برخی از گولها مانند «قرق قوچاق» (چهل جوانمرد)» ،گلین
دهدکهجوانمردانتکهازناموسخودمحافظتمیکنند .شبیه


(انگشتعروس)نشانمی
بارماق»
ایننقشهادرکشتهنیزداریم»(زن۳5ساله) .


یکطرفقالی«اِنسی»مادرتمامنقشها(«اِنه»بهمعنیمادر)وطرفدیگر،قرققوچاق
شود.معیاراندازهگیریقالی«آیاق»(پا)است.درمحاورۀخریدوفروشازایناصطالح


بافتهمی
استفادهمیکنند«.قِیزیل»(قرمز)درقالیترکمنیرنگزمینهاست.رنگنقوشنیززردتیره

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

(آتشزنه،
«قاراقوچاق»(جوانمردسیاه)«،اِریگگول»(گلدرختهلو)«،تَگوند»و«چاقماق» 
فندک)هستند.یکیازارجاعاتمعناینقوشبهکاررفتهدرپوشاک،وقایعوباورهایزندگی

کنندواینتداعیکنندۀگذشتهوحالزندگیزناندر


است.جوانمردانازناموسمحافظتمی
دویدوخاست.تزئیناتبازخوانیزندگیووقایعآنبهصورتنمادیناست .

ایش و ایشلی/ایشچی 
درروستایدویدوخ،هنروهنرمندمعادلایش«،ایشلی/ایشچی»بهمعنایکارگرومتخصص
استفاده میشود و واژهای خاص برای هنر بهکار نمیرود .همانطور که گس (،)۱۹8۹
رجنگلهایبارانی

ب بافتن و آوازخواندنهنرنمادوروایتد
انسانشناس آمریکایی ،در کتا 

مردمبومیرودخانۀاورینوکودرونزوئالواژهایبرایهنرندارند،

بیانمیکند«:

آمریکایجنوبی
بلکهدوواژهبرایهنرهایسنتی«تیدی-اوما»ومحصوالتتجاری«مزو-ما»دارند»(مورفی،
 .)4:۱۹۹2
زن هنرمند «ایشلی هلی» و دختر هنرمند «ایشلی قیز» نام دارد .بافتن قالی «دوقما
است.واژۀهنرواژهایوارداتیبهاینروستابوده

دوقماق»وزنقالیباف«دوقمادوقیانهلی»
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وازفارسیبهزبانمردمروستاسرایتیافتهاست(مانند:اونبارماقندانهونریاغییر:ازهر

انگشتشهنرمیبارد) .
مودرپاسخبهاینپرسشکهشماقالیمیبافید،

«درمیدانپژوهشبهاینمسئلهپرداخت
گفتند:ماایشچیهستیمودوقمامیبافیم.درهمینراستاازمحققان

پسهنرمندیدهمهمی
ترکمنینیزپرسیدمواژۀمعادلهنردرزبانترکمنیچیست.آنهاجوابدادند:مادربرخی

گفتند:واژهایمعادلهنرنداریم.


ازتأملزیادمی
کارمیبریم،اماپس

مواردواژۀ«هونر» 
رابه
همانکاراست(یادداشتهایمیدانی،تیر .)۱۳۹2

میگویند.
ترکمنهابهمجموعهآثارهنرییاصنایعدستی«الایشی»کاردستیا«آیش» 

وسیلۀمادراناقواموافرادماهرآموزشدادهمیشود.مادرانی

هنردرقالبکاردراینجامعهبه
بافند،دخترانشانراازخردسالینزدافرادماهرمیبرندتایادبگیرند .


کهخودقالینمی
امیادگرفتم.اغلبمادرانقالیبافیرابلدند.اگر


بافیرادرکودکیازمادروعمه

منقالی
«
بردتایادبگیرد»(زن۱6ساله) .


همکسیبلدنباشددخترخودراپیشافرادماهرمی
دهیم .این نقشها
«این نقشها از مادرانمان به ارث رسیده .ما نیز به فرزندانمان یاد می 
آرزووحسرترابهنمایشمیگذاشتند»(زن

دسترنجگذشتگانماناست.درآنغم،شادی،

28ساله) .
یادگیری هنربیشترجنبۀموروثیدارد.فردمبتدی«اورنجه»،ماهر«اوستا،اوگدیاالی
چپر» ،کسی که زیاد قالی میبافد «کن دوقما دوقیان» و کسی که بهسرعت قالی میبافد
نامیدهمیشود«.هارسال»بهمعنای کاری کهبه نحواحسنانجامنشود«،ایشلری

«چقان»
هارسال»بهمعنیکسیکهکارهایشرابهخوبیانجامنمیدهد«،هارسالدوقما»بهمعنی
نیزبهمعنایکارخوب،نیکوزیبااست.

قالیایکهخوببافتهنشدهاستو«قوییااووادان»

درمیانترکمنانروستا،هنرگسترۀوسیعیداردوصرفاًبهخلقشیءبا ویژگیهایخاص
هایجمعینیزهنرمحسوبمیشود .


شود،بلکهاخالقورفتارمنطبقبرارزش

گفتهنمی

هنرمندی در ادبیات شفاهی قومی
همانطور که پیشتر هم اشاره شد ،در این روستا ،شیء هنری یک مزیت فردی و جمعی
محسوب میشود که موجب تمایز فرد و جمع از دیگری میشود .اهالی دویدوخ به کار و
دهند؛زیرابقایخویشرادرگروتالشمیدانند.ازآنجاکهدراین


کارکردنبسیاراهمیتمی
جامعه هنروهنرمندیمعادلکاروکارگریاست،اهمیتکارومحصولآندرادبیاتشفاهی
نیزنمودیازاهمیتهنروهنرمندیاست :
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«آزکُپلهکُوپایشلَه،آزیاشااینسانیاشا»:کمحرفبزن،زیادکارکن،کمزندگیکن،ولیانسانباش .
«آیشآدامیساغاداِدیا»:کارآدمراسالمنگهمیدارد .«ایِشآدامونگآبرِیسیدیا»:کارآبرویانساناست .اگرزحمتبکشی،رحمتبرتونازلمیشود .

«چَکسَنگزحمت،یاغاررحمت»:المثلهایمعروفورایج
ترینمشاغلزنانهاست،درضرب 


بافییکیازمهم

ازآنجاکهقالی

زنیکهقالینمیبافد،غذانبایدبخورد»

بافیزناناینگونهآمدهاست«:


ترکمنیدرموردقالی
(بلکول)۱5:2۰۰۱،کهگاهینیزحفظآبروبابافتنقالیخوبمترادفاست .

اشراخوبببافد،آبرویشحفظمیشود ».


کهقالی
«کسیتوانگفتهنرمندیواهلکاربودننشانازشرافتانسانی،آبرومندیو


طورخالصهمی

به
مشمولیترحمتالهیدارد .

قالی و جایگاه اجتماعی هنرمند
مهارت در بافندگی قالی در جایگاه افراد بهویژه اجتماعی در روستا تأثیرگذار است .خانوادۀ
مرحوم آی دوغدی در روستا به مهارت در بافندگی ،رنگرزی و فروش قالی شهرت دارند؛
انوادهعجینشدهاست.سالهاپیشنخستینبار

طوریکهقالیدورویابریشمیباناماینخ


به
اینخانوادهاینشیوۀبافترادرروستارواجدادند.تمامیزنانودختراناینخانوادهبافندگان
حاجی،مادربزرگاینخانواده،سالخوردهترین


سرشناسیهستند.اووادانگزلمعروفبهاووادان
دگانروستابهعنوانمرجعدراینحوزهبهاومراجعه

بافندۀقالیدردویدوخاست.اغلببافن
میکنند.رنگرزی،بافتودربرخیمواردفروشقالیدرانحصاراینخانوادهاست .

«در شهریور سال  ۱۳۹۱به دیداراوتادانحاجی رفتم .او میگفت :مادرم تعریف میکرد
زمانیکهمجبوربهکوچازترکمنستانبهایرانشدیم،هیچچیزباخودنیاوردیم.بهدویدوخ

کهرسیدیم،منبودموهنردستمودیگرهیچ .شرایطزندگیبسیاردشواربود.فرزندانم

گرسنهوخستهبودند.پساززمانکوتاهیشروعبهبافتنقالیوپارچهکردم.همانچیزی
کهازمادرمیادگرفتهبودمموجبشدتازندگیامراازنوبسازم .هنردستممراازمرگو

مردیم.بهزودی

نیستینجاتداد.اگرهنرنداشتم،چهبایدمیکردم؟حتماًازگرسنگیمی

توانستممحصوالتمرابفروشمودرقبالشمایحتاجزندگیراتهیهکنم.کاردستمآبروو
احترام برایم آورد .امروز من نیز مانند او با این توانایی زندگی میکنم و آنچه آموختهام
همیشهبامناست.درهرشرایطیحتیوقتیهیچچیزندارم،هنرمهست.منازمادرم
هایمنیزازمنمیآموزند 82.سالدارمکهصبحتاشب


هاونوه

آموختم،دختران،عروس
(یادداشتهایمیدانیشهریور .)۱۳۹۱

قالیمیبافم»
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تصویر  .2خانوادۀ آی دوغدی و همسرش اووادان حاجی



اووادان حاجی و خانوادهاش نقش مهمی در تحوالت قالیبافی دارند و در این حوزه از
پیشگامان هستند .این خانواده در سالهای متمادی توانستهاند با مشتریها بهویژه
سفارش دهندگانخارجیارتباطبرقرارکنندودرمذاکراتباآنان،ذائقهوبهایکاالراتعیین

کنند .اغلب بافندگان درمورد نوع بافت و قیمت ،تابع این خانواده هستند .شهرت و توانایی
خانواده در این حوزه موجب افزایش قیمت محصوالت آنها شده است .حلیمه عروس این
خانوادهاظهارکرد :
اغلبخریدارانداخلیوخارجیبهخانۀمامیآیند.ازکتابیکهحاجآیدوغدیدارد،

«
نقشه و طرحها را انتخاب میکنند و سفارش کار میدهند .ما کارهایمان را پیشفروش
روزکارکنیمتابتوانیمسفارشهارا

میکنیم.وقت انجامهیچکاریرانداریمباید شبانه

تحویل بدهیم .درمورد قیمت نیز با حاج آی دوغدی به توافق میرسند و معموالً قیمت
هایجدیدومتفاوتمیبافیم.اهالی


نسبتبهدیگرانباالتراست؛چونمانقشه
قالیهایما

روستا برای انتخاب نقشه پیش اووادان حاجی همسر آی دوغدی میآیند و مشورت
دهد«
هایادمی 


کندواگرنیازباشدبهآن

کنند.اواغلبزنانودخترانراراهنماییمی

می
(زن28ساله) .
هایدورویقالیبههمنمیآیند.اووادانحاجیبهدیگراندرانتخابنقشه


گاهینقشه
«
هادررنگرزیابریشمنیزبههمهکمکمیکنند»(زن22ساله) .


دهد.آن

مشورتمی
بهدیدارحاجآیدوغدیرفتم.حاجآیدوغدیکتابنقشۀقالیهارا

شهریورسال۱۳۹۱
میگفتندپدربزرگمانکتابیداردکهدیگرانندارند.مااز
ایپیچیدهبود.نوههایش 


درپارچه
رویتصاویرآنسفارشمیگیریم،بعداًاهالیازماتقلیدمیکنند.البتهبرخیازبافندگان

روستانظریمتفاوتداشتند(یادداشتهایمیدانی،شهریور .)۱۳۹۱

هنر در خانوادۀ آی دوغدی موجب تقویت جایگاه اجتماعی شده و اووادان حاجی نیز
به عنوانهنرمندیسرشناسوتأثیرگذاردرروستانقشمهمیدرپایداریاینجایگاهدارد.

اووادان حاجی در خلق شیء هنری ،نقش راهنما و مشاور دارد و همچنین در چرخۀ تولید
بسیار مؤثر است .از آنجا که زنان و دختران بافنده رکن اساسی اقتصاد خانواده هستند و از
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سویدیگراقتصادنیزدرانسجام،دواموحیاتخانوادهمؤثراست،نقشخانوادۀآیدوغدوی
نیزدراینرونداهمیتدارد.یکیازبافندگانمیگفت«:اگرقالینباشد،زندگیبرایمانسخت

میشود .دیگر خوراک ،پوشاک و آسایش نداریم» (زن  ۳5ساله) .زندگی در این روستا با قالی

آمیختهاست.خانوادۀآیدوغدیتالشمیکنندتاتمایزخودرانسبتبهدیگربافندگان


درهم
حفظکنند،دراینمسیر،دائماًمهارتهایمختلفیکسبمیکنند.همچنینسعیدارندتابه
بهترین نحو سلیقۀ مشتریها را اجرا کنند .بقای این تمایز در قدرت مادی و معنوی آنان
اهمیت  فراواندارد.عالوهبراینخانواده،برخیازبافندگاننیزسعیدارندتامتمایزباشند.
بدینترتیببعدعاملیت،حفظوتداومقدرتودرنهایتبقایهنرمنداست .


قدرت

هنر
و
تمایز

هنرمند
بقا

شکل  .1نقش و جایگاه هنر-هنرمند در روستای دویدوخ



یوور
طوریکه


اتحاداهالینقشمؤثریدارد؛به
طورکهپیشترنیزاشارهشد،قالیدرانسجامو


همان
در فرایند خلق آن ،اغلب افراد به همیاری یعنی یوور (همیاری دستهجمعی) یا یاردم ادمگ
روندتافرایندخلقکوتاهترومحصولارائهشود.ازآنجاکهقالیدردویدوخ


(کمک)یکدیگرمی
عنوانمهمترینعاملحفظاقتصادخانوادهودرنهایتارکانمرتبطباآن،حفظسالمتفرد


به
بافنده بسیار اهمیت دارد ،هنگام آغاز کار بهویژه قالیبافی اصطالحاً میگویند «ایشینگ
ایلریک!» و در پاسخ میگویند «یاشینگ اوزین» (کارت به پیش رود/عمرت دراز باد) .سعی
دوازدعاهابرایخوشیمنیاینکار

بافیدرروزوساعتخوشیمنباش


کنندآغازکارقالی

می
کنند.درباوراهالی،گاهیرونققالیبافیموجبحسادتدیگران


بودنآناستفادهمی

وپرروزی
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وبرهمیناساس،موجبپیدایشمشکالتروحیوجسمیبافندهمیشودوتوانبافتنراازاو

میگیرد .اغلب برای بازیابی سالمتی و توان بافنده ،از نیروهای قدسی و ماورائی استفاده

ماندنازپلیدیهاازنیروهای قدسی یاری میجویند.بههمیندلیل،


کنندوبرایدرامان

می
چشمخوردن»مانند داغدان ،دعا ،منجوق
افراد سمبلها و نشانههایی به اصطالح محافظ از « 
میآویزند و اینگونه از برخی
چشم ،آالجه (نخ سیاهوسفید تابیده) و پشم شتر بر چلۀ قالی  
مشکالتجلوگیریمیکنند.هنگامی کهتوانجسمیوروحیبافندهدچاراختاللمیشود،

بقیۀبافندگاناورایاریمی رسانندتافرایندبافتقالیراتکمیلکند.اهالیبراینباورندکه

میکنند تا با حمایت از
قالی دوروی ابریشمی اعتبار این روستا است .به همین دلیل سعی  
یکدیگرموجبحفظاینتمایزشوند.همچنینیکدیگررادرانتخابنقشۀبافتورنگهابرای

تریندغدغههایهمۀبافندگان

حفظاعتبارراهنماییمیکنند .بازتولیدباکیفیتیکیازمهم

است.دراینروستایکیازارکانمهمآغاززندگیمشترک،قالیترکمنیاست.بههمینخاطر
دخترانبرایزندگیمشترک،قالیترکمنیمی بافندواغلبآشنایانواقوامنیزدربافتاین

قالییاریمی رسانند.گاهیبرگزاریمراسمازدواجمنوطبهاتماماینقالیاست.بههمینعلت

ایننوعهمیاریرادرآغاززندگیمشترکمیاناهالیروستامیتواندید.یکیازمصداقهای

بهاییمحسوبمیشودواین


دادنقالیاست.قالیهدیۀبسیارارزشمندوگران

همیاری،هدیه
مسئلهنشانازتوانمندیومیزانعالقهمندیبهگیرندۀهدیهدارد.درتمامیمراحلزندگی

اعمازتولدفرزند،تهیۀمسکنو...نقشمؤثریداردوگاهیدرمناسبتهایخاص(سیاسی،

اجتماعیواقتصادی)ماننداعالنصلحودوستیدارایکاربرداست.بههرروی،قالیازدیرباز
درمناسبتهایمختلفاینجامعهحضورمقتدرانۀخودراحفظکردهاست .


تصویر  .3جلوگیری از چشم زخم بر چلۀ قالی (دعا ،پشم شتر ،منجوق ،سکه)
۱نگارنده،شهریور۱۳۹2

1
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هنرمند و هویت
ورویابریشمبانامروستایدویدوخدرایرانوجهانشناختهشدهاست.سالهاپیش،

قالید
شدۀروستارادرنقاطمختلفبهفروشمیرساندندواغلب


گرهاقالیبافته

فروشندگانوواسطه
سالها پیش برای
نامی از این روستا مطرح نمیشد .حاج آی دوغدی نقل میکرد که « 
شناختهشدنروستای  دویدوخدرایرانوجهانتصمیمگرفتیمنامروستارادربخشیازقالی

ببافیم .بعدها همین امر موجب شد افراد در پی یافتن این مکان باشند .آنها پس از
جست وجوهای فراوان به دویدوخ آمدند و پس از آشنایی با بافندگان و فرایند بافتن قالی،

بهاینروستامیآیند»(مرد85ساله) .

سالهااستکهبرایتهیهوسفارش

بدین ترتیب،هنرمندباثبتنامروستادربخشیازقالیتوانستتاهویتمکانیراخلقو

معرفیکندودرپیآن،رونقونفعمالیرانصیبخالقانشیءهنریکند.ازسویدیگر،
کردهاند وازروستابهعنوان
متولیانامورفرهنگیکشورنیز روستاراهدفگردشگریاعالم  
هایبومیاستانییادمیکنند .


یکیازپتانسیل
هنرمندعالوهبررشدوبقایخانواده،درپیشرفتقدرتاقتصادیواجتماعیروستانیز
مؤثراست.اغلببافندگاننیزاینمقولهراباتفاخرورضایتیادمیکنند«:ازروینامدویدوخ

کهبرقالیبا فتهشدهبود،زنخارجیبراییافتندویدوخبهایرانآمد.اودویدوخراشهری
کهبهروستایماآمد،تمامتصوراتذهنیاش

کردوزمانی


بزرگباهنرمندانمشهورتصورمی
گفت:درجهانقالیدورویابریشمیبانامدویدوخمیشناسند.ما


تغییرکرد.زنبافندهمی
یگوید:اَلهونری،ایلگَذر:هنردست،دنیارامیگردد».خلقهویتمکانیو
مثلیداریمکهم 
هاموجبثبتوشهرتاینشیوۀبافتبهنامدویدوخشد.تجاروواسطهها

بافتنامآنبرقالی
قبالً قالی ها را با قیمتی پایین از بافندگان خریداری میکردند و با نامهای متفرقه به فروش
میرسان دند،اماهمراهینامقالیدورویابریشمیبانامروستاموجبرونقاقتصادیوبرقراری

ارتباطمستقیمبامخاطبانشدودراینمیانخانوادهآیدوغدوینقشبسزاییداشتند .

قالی ،مراسم و آیین
حضور فعاالنۀ قالی را در مناسبات اجتماعی بهوضوح میتوان دید .همانطور که پیشتر نیز
اشارهشد،دراینروستا،قالیبهویژهقالیترکمنی یکیازملزوماتاصلیدرآغاززندگیو
ادامۀآناست؛زیرانشانازهویتقومیوسنتدارد.اغلبمشتریانغیرترکمنیکمتراین
نقشهرامیپسندندوبیشترجنبۀهویتیوقومیبرایافرادروستادارد .بههنگامپایانبافت

قالیغیرفروشیومصرفیازاصطالح«یاغشینگا،تویایاراسین»(بهخوشیوعروسیمصرف
یمنیاستفادهمیکنند  .اغلبدخترانجوانبابافتقالیهزینۀتهیۀجهیزیه


شود)برایخوش
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وعروسیرافراهممی کنند.گاهینیزهزینۀازدواجدیگرافرادخانوادهنیزازاینطریقتأمین
هایمختلفازتولدتامرگ،حضوربسیارپررنگقالیرامیتواندیدکه


شود.درمراسم
م
ی
عالوهبرتأمیناقتصادی،جنبۀهویتیوزیباییشناختیدارد.تزئینمکانجشنتاسوگنیزبا

شودومجلس آرایمحافلمختلفزندگیاست.درمراسمعروسی،جایگاهعروس


قالیانجاممی
کنند.وسیلۀنقلیهنیزباقالیچهآراستهمیشود.در


راباقالیتزئین(هالیبزمگ)می
وداماد 
آیین هایقومیودینینیزقالیحضوریمقتدرانهدارد؛برایمثال،درنمازواعیادمذهبی،

شدهاست،بهعنوانسجادهاستفادهمیکنند


وسیلۀزنانودخترانبافته

اغلبافرادازقالیکهبه
عنوانهدیۀآیینیبهافراداعطامیشود .


وگاهینیزقالیبه

تصویر  .4قالی ،مراسم و آیین

دادوستد شیء هنری
فرایند خریدوفروش شیء هنری مانند دیگر دادوستدها «ساتماق-آلماق» است .در فرهنگ
ترکمنی هنگام دادوستد ،از اصطالح «سودا گشاد» (با جواب :دولت زیاد) استفاده میکنند.
همچنین شیئی را که برای مصرف خود تولید میکنند «توتلیق» و برای فروش «ساتلیق»
نامند.اهالیمعتقدندقالیبافیدردویدوخدهۀچهلوپنجاهشمسیبسیاررونق


(فروشی)می
داشتهاست،یکیازاهالیاظهارمیدارد :

هایدویدوخیبهقدریباال


مانارزشقالی
فروشیدرگنبدتعریفمیکردکهدرآنز

« 
قالی
بودکهروزییکیازاهالیپیشمنآمدوگفتمیخواهمبهزیارتمکهبروم.ایندوقالی

ام.آنزمان،قیمتدوقالیتمامهزینۀسفرراتأمینمیکرد،اماامروزه


رابرایفروشآورده
خاطررکودبازارقالیحتیقالیهایدویدوخینیزارزشمادیآنزمانراندارند.بافت

به
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قالی های پشمی و ابریشمی ترکمنی تا بیست سال پیش در دویدوخ رواج داشت ،اما

تدریجباکاهشاقبالخریدارانروبهروشد.تجارمشهدیبرایمقابلهبارکودپیشنهاد


به
اربابها(اصطالحیکه
هایدویدوخرابیشتربهخارجازایرانمیبرند .


دهند.قالی

بافتمی
امروزه برای تجار خریدار قالی بهکار میرود) معموالً اهل مشهد هستند .آنها میگویند:
وپنجساله) .
(مردسی 

دویدوخرامیخرند»


هاقالی

اغلبآلمانی
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،خانوادۀ آی دوغدی و همسرش اووادان حاجی از

پیشگامانبافتقالیدورودردویدوخبودند.اغلبزنانودخترانشیوۀجدیددوروبافیرااز
هایدوروبانقشههایغیرترکمنینیزازآنزمانبهبعددرروستا


هاآموختند.بافتقالی

آن
هایغیرترکمنیرابیشترتوصیهمیکنند.اهالی


هایدورونقشه

رواجیافت.تجاربرایبافتقالی
میگویند.برخیبافندگانمعتقدندکهنداشتن
بهقالیترکمنی«دوقما»وغیرترکمنی«نقشه» 
تنوعدررنگونقوشموجبکاهشاستقبالازقالیترکمنیشدهاست«.قالیترکمنینقشو
هایغیرترکمنیرامیپسندند»(زن28ساله).


رنگمحدودداردوبههمینجهتمشتریانبیشترنقشه
نقشههای غیرترکمنیپرازرنگونقشهستند.مشتری
افندگاناظهارمیدارند «:

برهمیناساسب
ساله).بدین ترتیبباتوجهبهتقاضایبازار،افرادسعیدرتغییرروند

هارامیپسندد»(زن22


آن
طوریکهامروزهکمترکسیدراینروستاقالی


بازتولیدهویتقومیتوتاریخیخوددارند؛به
ترکمنی می بافد .نزدیک به یک قرن است که در این روستا مواد و مصالح اولیۀ قالیبافی
گونه ایکهوجوددرختانتوتبرایپرورشپیلۀابریشمرا
شود؛به 


وسیلۀافرادبومیتولیدمی

به
تواندید،امادردودهۀاخیربهمرورزماناینخودکفاییکمترشدهاستواغلب


درروستامی
ادآمادهراازبازارتهیهمیکنند .

مو
کردنابریشمرابهاصطالح«یوپکبویاماق»ورنگرزرا«بویاقچی»


درزبانترکمنی،رنگ
رنگپایۀبافتههایترکمنیاستکهامروزهبیشترازرنگشیمیاییبهدست

مینامند«.قیزیل»

میآید .در گذشته رنگهای مورداستفاده را از گیاهان و مواد رنگزای طبیعی مانند پوست

گردویسبزوانواعقهوهای-زرشک،پوستانار«چوببوی»رنگزردوبعضیعلفهایرنگی

دستمی آوردند.خانوادۀآیدوغدیازرنگرزانماهرروستاهستند.اغلببافندگانرنگرزیرا

به
از آنها آموختهاند .در سالهای اخیر رنگهای شیمیایی به مرور جایگزین رنگهای طبیعی
هایطبیعیاستفادهمیشود.یکیاززنانروستامیگفت :


ندرتازرنگ

اندوامروزهبه

شده
رنگشیمیاییراحتترازرنگطبیعیاست.رنگطبیعیدردسرزیادیدارد،بایدموادرا

«
پیدا کنی .با شیوههای مختلف از آنها رنگ بهدست بیاوری .به همین علت از رنگهای
شیمیاییاستفادهمیکنیم»(زن28ساله) .
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مفهوم خود و دیگری در هنر
هنردرروستایدویدوخرامیتوانبهدودستۀ«هنرخود»و«هنردیگری»تقسیمکرد.هنر

خودیبهمعنیهنربرایجامعۀبومیقومتکۀترکمنیروستااستوشاملتمامصنایعدستی
ویژههنرهاییمی شودکهمرتبطباپوششوزیورآالتزنانهستند.هنربرای

باهویتقومی،به
دیگری شامل قالی دوروی ابریشمی و کتنی (پارچه) است که برای مصرف دیگران تولید
می شود.هنرخودنقشمهمیدرحفظونمایشهویتقومیداردوتماماصولسنتیبیهیچ

ایبازتولیدمیشوند؛برایمثال،پوششزنانترکمنیاینروستااغلببههمانشکل


مداخله
سنتیاستودرزندگیروزمرهنیزکاربرددارد.دخترانازکودکیشیوۀتهیۀلباسهایسنتی

طوری کههردخترهنگامازدواجبایدتعدادفراوانیلباسسنتیداشتهباشد.


آموزند؛به

رامی
دهندونمیفروشند.علتاینکاررا


بهدیگریهدیهنمی
زنانروستااغلبلباسسنتیخودرا
نخستحفظهویتقومیودیگردشواریتهیهمیدانند :

کردنشازنظرزمانیومالیبهصرفهنیست.لباسرا


دهیم؛زیراتهیه

مالباسراهدیهنمی
«
برایخودمانتهیهمیکنیم.اینلباسقومتکهاستودیگراننبایدآنرابپوشند»(زن28

ساله) .
«هنر دیگری» روستای دویدوخ بهمنزلۀ مصرف دیگری تولید میشود .این هنر را به دو
شاخۀترکمنیوغیرترکمنیمیتوانتقسیمکرد.ازآنجاکههنرترکمنیدرارتباطباهویت

قومیاست،ورودهنرقومیبهقومدیگر،بهمعنایپذیرفتنارزشهایجمعیآناناست وبه

همینخاطردراینروستابرایتولیدآثار،فقطمواداولیهمانندابریشمواردمیکنند.البتهدر

هایقالیترکمنی،تجارنقشههایمختلف


علتکاهشاستقبالبازارازطرح

هایاخیربه

سال
دهندتابرایشانتولیدکنند .ازگذشتهتاامروز


منظوربافتبهبافندگانمی

غیرترکمنیرابه
اقواممختلفازهنربرایحفظتمایزویافتنقدرتاستفادهکردندوبرهمیناساس،اهالی
روستانیزاغلبازنقوشقومخوداستفادهمیکنند؛زیرابقایخویشرادرحفظاینتمایزو

قومتکهرامیبافیم.

ماهرگزقالیاقوامدیگرترکمنیرانمیبافیم.فقطقالی

هویتقومیمیدانند«:

اربابان چند سالی است نقشۀ قالی غیرترکمنی را برای بافت به ما میدهند و میگویند این نقشهها
ماهرگزلباسسنتیاقوامدیگرترکمنیرانمیپوشیم.فقطلباسقومتکهرا

مشتریبیشتریدارند .

میپوشیم» .امروزه روابط میان اقوام ،در پذیرش بخشهایی از هنر آنان تأثیر گذاشته است.

رابطۀقومتکهباقومیموت،یکیازاقوامترکمنی،مناسباست.پسآنانموجودیتهنریموت
اندوگاهیازآننقوشورنگاستفادهمیکنند.رابطۀنامناسبومتخاصمانهباقوم


راپذیرفته
ازنظرآناننخورلیهاهنرمند

نخورلیترکمنیموجبشکلگیریدیدگاهمتفاوتیشدهاست.

نیستندوهنردراینجامعهحضورفعالیندارد :
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هافرقداریم.نقشهای


هاهنرمندنیستند.ماباآن

رابطۀتکهبانخورلیخوبنیست.آن
«
شانازنظرمازشتاست.ظرافتدرکارشاندیدهنمیشود.


زیبارویلباسشانندارند.قالی
مسلماًدرمقایسهباتکهاصالًهنرندارند «.
درگذشتهمیاناقوامترکمنی،حفظهویتقومیدرصادروواردکردنآثارهنریبسیار

اهمیتداشت.اغلبهنردیگریرابهجامعۀخودواردنمیکردندوتالشمیکردندبرخیاز

آثارشانراصادرکنند.امروزهدرموردپوششسنتیتمایلیبهصادرکردنندارند؛زیرامعتقدند
پوششسنتیمهم ترینشاخصۀتعلقبهقومیتاستواقوامدیگرحقاستفادهازآنراندارند،

امادرسالهایاخیرشاهدتغییراتیدرایننگرشهستیم :
هایماناستفادهمیکنیم،اما


هادرلباس

فروشیموازبرخینقوشآن

مابهیموتقالیمی
«
به نخورلی قالی نمیفروشیم و از محصوالت آنها استفاده نمیکنیم .در سالهای اخیر
هارامیخرند ».


بودن،پارچۀکتنینخورلی

خاطرارزان
هابهندرتبه
بعضی 

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


ندیموت
ترکمنیدادوستدنمیکنندودرمقابلباقومترکمنیمان

انجاممیشود .

واردات-صادرات

غیرترکمن
دیگری

عدمواردات-صادرات

دشمن

ترکمن
واردات-صادرات

دوست

شیءهنری

توتلیقبرایمصرفخود
خود
ساتلیقبرایمصرفدیگری
شکل  .2هنر خود و هنر دیگری

حفظ این ساختار در گذشته بسیار اهمیت داشت و برقرارنکردن رابطه با دشمن امری
ناپذیربود.حتیاگردشمنتالشمیکردتاهزینۀبیشترینسبتبهدیگرانبرایتهیۀ


اجتناب
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پرداختکند،بازهماینامکانوجودنداشت.درسالهایاخیرورود

ویژهشیءهنری 

شی 
ءبه

هنر دیگری را می توان دید؛ برای نمونه زیورآالتی که اصالً هویت قومیتی ندارند استفاده
میشوند .البته در این میان ،بیشتر زنان جوان به آنها عالقه دارند؛ درحالیکه سالخوردگان

ینمسئلههستندواغلبازهمانزیورآالتسنتیقومخوداستفادهمیکنند

بهندرتپذیرایا

وتمایلیبهتغییرشیوۀزندگیسنتیندارند.درشکلگیریاینتغییرات،برخیازعواملنظیر

اقتصاد و فرهنگ تأثیرگذارند .در گذشته حفظ تمایز در قالب هنر قومی در تمامی مراحل
زندگی اهمیت داشت و معتقد بودند با انتقال آن به جوامع دیگر ،تفکر و هویت نیز منتقل
میشود و بر همین اساس قدرت جامعه افزایش مییابد .به همین دلیل ورود هنر دیگر به

شدوازورودهنردیگریممانعتمیکردند.


جامعهموجبکاهشقدرتوتضعیفهویتمی
ترتیبشیءهنرینقشمؤثریدرحفظهویتقومیوفرهنگیدارد .


بدین

نتیجهگیری
هنر بخشجدایی ناپذیر زندگی اهالی روستای دویدوخاست وحیات اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگیآناندرگروتداومهنراست.ایش(کار)وایشلی(کارگر)معادلهنروهنرمنداست
ونوعیمتفاوتازکاربهشمارمیرود.هنرمندبهعنوانخالقاثرنقشمؤثریدرروندتمایز
آنانازدیگراقوامترکمنیمحسوبمیشود؛بهطوری کهگاهیازنیروهایماورائیبرایحفظ
قدرتروحیوجسمیهنرمنداستفادهمی کنند؛زیرادوامخانوادهوجامعۀروستایدویدوخ
بهنیرویپویایآنانبستگیدارد.شی ءهنریموجباتحادوانسجامافرادمیشودوبهافراد
اعتباراجتماعی،فرهنگیواقتصادیمی بخشد.خانوادۀآیدوغدیبامهارتوتسلطبرهنر
توانسته انداعتباراجتماعی،اقتصادیوفرهنگیکسبکنندودراغلبجریاناتهنریمؤثر
باشند.درگذشتهقالی هایبافتدویدوخدربازتولیدهویتقومینقشمؤثریداشتند،اما
امروزهکاهشاستقبالبازارموجبکمرنگ شدنمقولۀهویتقومیشدهاست؛بهگونهایکه
شی ءهنریروستابیانگرهویتقومینیست.ازآنجاکهشیءهنرینشانازهویتقومی
ندارد،هویتمکانیبرایایجادتمایزاستفادهشدهاست.بههمیندلیلباتدبیرخانوادۀآی
دوغدی ،ناممکان،ثبتوترویجمی شود.آفتاقتدارهنرمند،ازمیان رفتنتمایزاوازدیگری
است؛ زیرا بقای زندگی آنان درگرو بقای توانمندی و خالقیتآنان است .در همین راستا
افراد در حمایت از یکدیگر در حفظ این تمایز مشارکت میکنند .دادوستد شیء هنری از
اصولیمانندمصرفیوفروشپیرویمی کندوهمچنینرابطۀقومیتاریخیباخریدارمؤثر
است .قالی در تمامی مناسبات اجتماعی ،دینی و آیینی این روستا نقش مؤثری دارد و با
زندگیآنانعجینشدهاست .
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