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گبههای سفارشی ،پدیدهای چندفرهنگی
فرزان سجودی 2و شادی تاکی
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چکیده
اين مقاله سعی دارد با معرفی تعدادی از گبههايی كه زنان ايل قشقايی به سفارش جامعة هةیری ةی
سالهای اخیر بافتهاند ،به بررسی هباهتها و تفاوتهای نشانهای اين دستبافتهها با گبههةای متعةار
عشايرِ قشقايی بپردازد .بر اين اساس نمونههايی را با ويژگیهای بیان هده برمیگزيند .سةاختار وةوری
اين گبهها به گونه ای است كه تحت تأثیر سفارش از سوی فرهنگ غالب /مركزی جامعه ،نقشمايههةايی
بیگانه با گبههای متعار عشايری را در خود جای دادهاند ،به وری كةه در ايةن گبةههةا بةا نمةا هةای
نشانه ای متنوع از فرهنگ غالب و فرهنگ عشايری روبهرو میهويم .اين دوگانگی در همنشینی نشانهها،
باعث نشانداری اين گونه نسبت به گبههای ديگر میهود و در تمةايز بةا نمونةههةای متعةار م موجةود،
اوطالح «گبههای سفارهی» را به خود اختصاص میدهد .در حقیقت ،اين پژوهش با توجه بةه تاةان ِ
بین گبه های سفارهی و هنر میاجرت ،بر نمري پارادوك همانندی و تفةاوت در هنةر میةاجرت ت یةه
میكند و براساس هباهت بین هرايط زن بافنده و هنرمند میاجر و نیز سةفارشدهنةد گبةه منماينةد
فرهنگ غالب) با خواست كشور میزبان ،گبههای سفارهی را پديدههايی میداند كه برای خةوانش ننهةا
بايد به نما های نشانهای متفاوت و گاه متضادم دو فرهنگ رجوع كرد.
واژههای کلیدی :پارادوك همانندی و تفاوت ،فرهنگ بهحاهیه راندههده ،فرهنگ غالب ،گبه،
گبههای سفارهی.
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مقدمه و طرح مسئله
گبه گونهای از دستبافتةههةای عشةايرِ قشةقايی اسةت كةه سةالهاسةت زنةان ايةن قةو نن را
میبافتند .گبه درهتبافت است و با پرز بلندی كه دارد مناسةبتةرين زيرانةداز زمسةتانه بةرای
عشاير به همار میرود .اين دستبافتةه ح ةم محصةولی خودمصةرفی را دارد كةه نقةوش نن از
ديرباز به هیو رحهای ذهنی و ابت ةاری در قالةب دو بعةدی و انتزاعةی عرهةه مةیهةده ،بةه
ةةوری كةةه بافنةةد ايةةن دسةةتبافتةةه «نقشةةهاش را از بیعةةت و محةةیط ا ةةرا و از
چیزهايی كه در ذهن او مةیگةذرد و مةورد توجةه اوسةت مةیگیةرد» مكیةانی .)56 :2011 ،بةا
اين اووا میتوان گبه را متن فرهنگی ايةن قةو معرفةی كةرد ،بةه ةوری كةه بةروز فرهنةگ
عشايری از درون قاب اين محصةول -هةم از لحةاس سةاختار فیزي ةی و هةم محتةوايی -عروة
تحق ة عینةةی چنةةین فرهنگةةی محسةةوب مةةیهةةود .بةةه بیةةان ديگةةر گبةةه متنةةی متش ة ل از
اليةةههةةای داللةةتگةةر بصةةری و دربرگیرنةةد رفتارهةةا ،باورهةةا و كةةنشهةةای فرهنگةةی عشةةاير
است.
مقال حاهر به معرفی و تحلیل گبههايی میپردازد كه در جايگاهی متمايز با ننچه گفته هد
قراردارند ،زيرا داللتهای بصری نقشبسته بر ننها رمزگةانی از فرهنةگم «ديگةری» را در خةود
جای دادهاند ،به گونهای كه اين گبهها در ساختار ووری ،نه ارا با گبههةای متعةار عشةايری
متفاوتاند .اهمیت اين تفاوت وابسته به روند تولید اين دستبافتههاست ،بةه ةوری كةه بافةت
چنین گبههايی از سوی جامع هیری به زن قشقايی سفارش داده میهود و ديگر تولیةد ننهةا
به قصد مصر هخصی خانوار عشايری اناا نمیپةذيرد ،بنةابراين ذهةنِ بافنةده در خلة ايةن
گبهها نزادی الز را ندارد و معطو به خواست سفارشدهنده است تا اثةرِ خلة هةده در عةین
حال كه محصولی از جامع عشايری است ،بازتابی از اهدا خواستههد سفارشدهنده را نیز در
خود جای دهد.
با توجه به ننچه گفته هد مقال حاهر ،پديدهای را كه اين چنین از برخورد میان دو فرهنگ
متفاوت حاول میهود «گبههای سفارهی» مینامد.
در هرح ساختار ووری اين گبهها نیز میتوان گفت با توجةه بةه سفارهةی بودنمشةان ،بةروز
سلیق فرهنگ غالب مهیری) در ننها نمايان است ،به وری كه نقشمايههای بهكةار رفتةه در
بسیاری از گبههای سفارهی به رسان هنر نقاهی ماز نوع كالسیک و ناتورالیستی) نزديک هةده
و از نن نابگرايی دوبعدی و چ یدهنگاری در بازنمايی دور افتادهانةد .در حقیقةت ،دغدغة ايةن
پژوهش نیز بررسی عوامل مؤثر در خل اين گبهها و معرفی هباهتها و تفاوتهةايی اسةت كةه
بین ننها با گبههای متعار قشقايی ،در نتیا برخورد دو فرهنگ غالب و به حاهیه رانده هد
جامعه يافت میهود.
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چارچوب نظری
اين مقاله بر نن است پ از معرفی فرهنگ غالةب و فرهنةگ بةه حاهةیه رانةده هةده در يةک
جامعه ،تأثیر متقابل تولیدات هنریِ ننها را بر ي ديگر بررسی كند و پ از هرح علل تغییةر در
ساختار ووری گبههای سفارهی ،با ت یه بر نمريهای به نةا پةارادوك هماننةدی و تفةاوت در
هنر میاجرت ،كه گونهای از هنر فرهنگ حاهیهای است ،به بررسةی هةباهتهةا و تفةاوتهةای
موجود در گبههای سفارهی در مقايسه با گبههای متعار م عشايری ،به وورت موردی بپردازد.
در واقع ،نمري پارادوك همانندی و تفاوت در هنر میاجرت كه در سةال  2033در كتةابی
به نا نشانههناسی فرهنگمی) امیرعلی ناومیان مطرح كرد ،نمريهای است در حوز مطالعةات
میاجرت كه از فرهیههای نشانههناسی ،پساساختگرايی ،پسااسةتعماری و مطالعةات فرهنگةی
بیره میگیرد مناومیان )223 :2033 ،و معتقد اسةت هنةرِ خلة هةد میةاجر حاوةل تةنش و
تناقضی است كه درون تارب میاجرت رخ میدهد؛ به اين مفیو كه هنرمند میةاجر ،در اثةرش
با ه لگیری «خود» و «ديگری» روبهرو میهود ،زيرا میزبان از میاجر میخواهد برای خل اثرِ
هنريش در حین همسويی و همانندی با فرهنگ میزبان حدی از تفةاوت را نیةز حفةن كنةد .در
اينااست كه پارادوك همانندی و تفاوت ،دستورِ دوگانةهای بةرای هنرمنةد میةاجر بةه وجةود
مینورد .چنین دستوری میتواند برای هر مةوقعیتی وةادب باهةد كةه نشةانهای از فرهنةگم بةه
حاهیه رانده هد جامعه وارد فرهنگ غالب میهود.
در بررسی گبههای سفارهی نیز هاهد ورود گبةه بةه عنةوان نشةانهای از فرهنةگ عشةايری
مفرهنگ به حاهیه رانده هده) به فرهنگ هةیری مفرهنةگ غالةب) هسةتیم ،كةه بة نمرية
موجود ،اين گبهها نیز در برخورد با دسةتور دوگانة بیةان هةده ،پارادوكسةی از هماننةدیهةا و
تفاوتهای هر دو فرهنگ را در خود جای دادهاند.

روش تحقیق
با توجه به ننچه در تعريف گبههای سفارهةی بیةان هةد ،مطالعة حاهةر در انتخةابی نگاهانةه،
نمونههايی از اين گونه دستبافتهها را برمیگزيند كه ی سالهای اخیةر بةه سةفارش ي ةی از
تاار فرش تیران تولید ،عرهه و حتی وادرات گستردهای داهتهاند .تصاوير اين نمونه از گبههةا
از سايتی با نا «ايرانگبه» 2دريافت و بةا بیةرهمنةدی از چةارچوب نمةری مقالةه ،بةه هةیوهای
توویفی -تحلیلی بررسی هده است.

تعریف فرهنگ غالب و فرهنگ به حاشیهرانده شده در جامعه
چنان ه میدانیم عموماً اوطالح فرهنگ در برابر بیعت قرارمیگیرد .فرهنگ در ول تاريخ بةا
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كاركردهای متنوعی مواجه میهود .زمانی همسو با اوطالح تمدن بهكار میرود و گاهی ابةزاری
در هناخت هويت مورد تأكید قرارمیگیرد .اما مفیو گسترد فرهنگ تعريةف محةدود از نن را
نامم ن میكند ،زيرا «فرهنگ يک دستگاه پیچید نشانه است ،يک نما پیچید داللةت كةه از
ري رمزگان اولی و ثانوي درونه هدهاش گستر معنايی را مینفريند و ام ان مبادلة معنةا را
فراهم میكند و در واقع دربرگیرند كل رفتارهای معنادار انسةان و رمزگةانی اسةت كةه بةه نن
رفتارها ارزش میبخشد و ننها را قابل درک میكند» مساودی .)211 :2011 ،باورها و عةادات
مرسو  ،وورتبندیهةای اجتمةاعی و ويژگةی هةای زبةانی ،هنةری ،نةژادی ،دينةی يةا گروهةی
نمونههايی از چنین رفتارهايیاند.
بنابر ننچه در مورد پیچیدگی نما فرهنگی بیان هةد ،الگوهةای ايةن نمةا در ةول زمةان
پیوسته در حال تحول ،زايش و كاهشاند .از اينرو فرهنةگ ،نمةامی تیبیةت هةده بةه حسةاب
نمینيد؛ بنابراين برای سخن گفتن از فرهنگ در يک جامعه نیز بايد به سراغ فرهنگها رفت نةه
فرهنگی منسام و همگن؛ به وری كه در تحلیلهای جامعةههةناختی بةرای بررسةی فرهنةگ
جامعه روي ردهايی چون تف یک درونی فرهنگ مطرح میهود و اينااست كةه بةا اوةطالحات
دوگانهای مانند فرهنگ عالی و فرهنگ تودهای ،فرهنگ خاص و فرهنگ عةا  ،فرهنةگ مةادی و
فرهنگ نمادی روبهرو میهويم.
به ور كلی ،فرهنگ هر جامعهای متش ل از دو اوطالح فرهنگ غالةب و فرهنةگهةای بةه
حاهیه رانده هده است .فرهنگ غالب ،فرهنگی است كه به دلیل بیرهمنةدی از قةدرت خةود را
فرهنگ اولی جامعه معرفی میكند ،به وری كه با پشةتیبانی قةدرت و بةا بةه حاهةیه رانةدن
فرهنگهای ديگر و فاقد اين حمايت در قالب فرهنگی ماندگارتر جلوهگر میهةود .در حقیقةت،
فرهنگ غالب سعی دارد خود را فرهنگ منسام ،ثابت و هويتنفةرين جامعةه نشةان دهةد .امةا
فرهنگهای حاهیهای كه به نا خةردهفرهنةگهةا مشةیورند ،نمةا هةای فرهنگةیِ بةه حاهةیه
راندههد جامعه و متش ل از میاجران ،اقلیتهةای قةومی ،مةذاهب حاهةیهای و جةزنن اسةت.
همچنین ،تولیدات اجتماعی هر يک از نما های فرهنگی اعم از كاالهای مصرفی ،ونايع دستی،
هنر ،ادبیات و جزنن ويژگیهايی دارند كه تمايز بین ننها را نه ار میسازد.
برای میال ،امیرحسین نريانپور م )2030 -2013در كتاب جامعههناسی هنر با تمايز بین
جنب عینی تولید مفعالیتهای عملی) از جنب ذهنی مفعالیتهةای نمةری) نن ،میةان تولیةدات
هنری افراد جامعه ،نثار هنری را به دو گون هنر عوا و هنر خواص تف یک كرد .او معتقد است،
اين دو گون هنری در ول حیات خود تحت تأثیر هرايط ويژه اعم از فرهنگی ،سیاسی و حتةی
اقتصادی بر ي ديگر تأثیر میگذارند ،به وری كه در بسیاری از موارد با نثةاری از هنةر خةواص
مواجه میهويم كه مايةههةايی از هنةر عةوا – در واقةع بخةش میمةی از نن ،هنةر روسةتايی و
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در هرايطی ديگر هاهد تأثیر و هايد تحمیةل هنةر
عشايری -را در خود جای دادهاند؛ و برع
خواص بر عوا ايم .نريانپور در اين باره مینويسد:
«بديیی است كه انديش هر بقهای وسةیلهای بةرای حفةن مصةالن نن بقةه اسةت و بةا
مقتضیات نن تواف دارد .مقتضیات عملی عوا  ،انديشة معینةی را كةه بةا انديشة دور از عمةل
خواص تفاوت فاحش دارد ،ايااب میكند .ولی در اكیر جوامع انديش عةوا از دسةتیاز خةواص
مةیهةود ،و بةر اثةر نن،
مصون نمیماند .غلب عملی خواص بر عوا  ،در حوز نمر هم مةنع
عناوری از انديش خواص بر انديش عوا تحمیل میگردد .محرومیةت عةوا از وسةايل زنةدگی
ايااب میكند كه برای تحق و ابراز انديش خاص خود به حد كفايت ام ان نداهةته باهةند ،از
اينااست كه عوا درست مواف مقوالت زندگی تولیدی خود نمیانديشند ...به نةاگزير فرهنةگ
قطب اول تا حدود وسیعی در فرهنگ قطب دو مؤثر میافتد و فرهنگ رسمی هم جامعةه بةه
همار میرود» منريانپور.)211 :2011 ،
اين كشم شهای بین فرهنگی -در ايناا فرهنگ مركزی و حاهیهای -ريشه در تعامةلهةا،
تأثیرهای متقابل و حتی تحمیلها دارند كه خود مناةر بةه سةنتزهای فرهنگةی مةیهةوند .در
نتیاه ،زايش گونههای متفاوت متون فرهنگی را به همراه دارند كه تولید متفاوت نثار هنری نیز
از نن دستهاند.
گبههای معرفی هده در اين مقاله نیز محصول چنین كشم شهايی محسوب میهوند كةه
بیشتر تحت تأثیر هرايط اقتصادی جامعه به تولیداتی تبديل هدهاند كه نشةانههةايی دوگانةه از
خود مفرهنگ عشايری) و ديگری مفرهنگ مركزی جامعه) به همراه دارند .گبه كه زمةانی زنةان
تنیا به قصد مصر هخصی خانوار عشايری میبافتند ،امروزه بةه ابةزاری بةرای تةأمین اقتصةاد
خانواده تبديل هدهاند كه در اين مقاله گبههای سفارهی نا گذاری كردهايم .در واقع ،تغییةر در
كاركرد محصول باعث هده اين گبهها از زندگی عشايری خود خارج و به كاالهايی اقتصةادی بةا
ساختار ووری متفاوت تبديل هوند.

علل تغییر در ساختار صوری گبههای سفارشی
با توجه به گفتههای بخش پیشین در مورد تغییر هةد تولیةد در گبةههةای سفارهةی ،چنةین
رويدادی تغییر در چگونگی نقشپردازی اين گونه گبهها را نیز هامل میهود ،به وری كةه زن
بافنده به سفارش بازار ،بنابر سلیق خريدار و بةرای خوهةايند مخا بةانش فرهنةگ خةود را در
قالبی بیگانه با خاستگاهش به نمايش میگذارد .البتةه ناگفتةه نمانةد كةه اعمةال سیاسةتهةای
جانشةةینیِ عشةةاير نیةةز خةةود عةةاملی در پةةذيرش نسةةانتةةر سةةلیق متفةةاوت بةةرای خةةال ايةةن
دستبافتههاست .چنانكه در حال حاهر بسیاری از بافندگان عشايری يا در روسةتاها و هةیرها
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جانشین هدهاند يا به ور كلی ،تحوالتی كه در زندگی عشايرهان وورت گرفته ننها را مابةور
به پذيرش سفارشهای جامع هیری كرده است.
در واقع ،كوچرو بودن و زندگی در يیالب و قشالب و در پی نن راه و ا رابهای متعدد ،ي ةی
از عوامل میم در بروز خالقیتهای ذهنی ،نقشنفرينی و راحةی نقةوش اسةت كةه بةه دسةت
توانای زنان ايل در دستبافتههايشان ظیور مینمايد .امةا ،تغییةر در سةاختار سةنتی و ابتةدايی
ايلها سبب بروز تزلزل و تغییر در نما حاكمیت ايلی ،تنش در روابط بین بقةات و ارتبا ةات
درون ايفه ای ،تغییر در نوع روابط افراد در داخل خةانواده و سةراناا موجةب بةروز تحةول در
بینش اجتماعی و نگرش مفیومی ايشان به زندگی مةیگةردد .ايةن تحةولِ نگةاه بةه زنةدگی در
حقیقت تغییر در جیانبینی ايلی را همراه خود دارد مدادور و مومنیةان )52 :2016 ،كةه هةايد
بتوان گفت بروز اين جیانبینی باعث میهود بافندگانِ گبههای سفارهةی بتواننةد نسةانتةر در
نقشمايههای گبه تغییر ايااد كنند.
در واقع ،نشانههای بهكار رفته در گبههای سفارهی ح ايت از ورود فرهنگ غالب به فرهنگ
حاهیهای دارد كه خود را در قالب متنی فرهنگی بروز داده اسةت .بةراين اسةاس تةا زمةانی كةه
بافند گبه نن را برای مصر هخصی تولید میكند ،اين محصول نمايندهای از فرهنگ خةودی
معشايری) محسوب میهود اما زمانی كه گبه در قالب كااليی اقتصادی به سةفارش بةازار دچةار
تغییر در ساختار ووری و به تبع نن محتوايی میهود ،با همنشینیِ نشانههايی از رمزگةانهةای
فرهنگ خود و ديگری روبهروست؛ در حقیقت ،نشانههای موجود در گبةههةای سفارهةی باعةث
هده اين نثار به تولیداتی از جامع عشايری تبديل هوند كه در وهعیتی دوگانه ،هم به فرهنةگ
اين جامعه تعل دارند و هم ندارد .در ادامه ،نهنايی بةا نشةانههةا و رمزگةان فرهنگةی مشةابه و
متمايز با فرهنگ خودی معشايری) و ديگری مهیری) راهگشای درک اين دوگانگی خواهد بود.

شباهتها و تفاوتها در گبههای سفارشی
همانگونه كه در بخش چارچوب نمری بیان هد ،با توجه به دوگانگی هباهتهةا و تفةاوتهةای
نشانهها و رمزگان فرهنگی در گبههای سفارهی و نیز در نمر گرفتن هةرايطی كةه بافنةده ايةن
گبهها را در نن خل كرده است ،میتوان نمري امیرعلی ناومیان مبنی بر«پارادوك همانندی
و تفاوت در هنر میاجرت» را گونهای از هنر فرهنةگ حاهةیهای دانسةت و بةرای تحلیةل هةباهتهةا و
تفاوتهای موجود در گبههای سفارهی در مقايسه با گبههای متعار عشايری از نن بیره جست.
دلیل بیرهبرداری از اين نمريه نیز هباهتهايی است كه بین اين گونه گبههای سفارهةی و
هنر میاجر يافت میهود .چنانكه ناومیان معتقد است« :درون تارب میاجرت نوعی تةنش يةا
تناقض وجود دارد .به عبارتی ديگر میةاجر همةواره بةا دسةتور /خواسةتهای دوگانةه و متنةاقض
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روبهروست .میزبان در نن واحد از میاجر میخواهد هم با فرهنگ میزبان همانند و همسو هود و
هم حدی از تفاوت را حفن كند» مناومیان .)223 :2033 ،ناومیان اين وهعیت را پةارادوك
همانندی و تفاوت مینامد .همچنین ،معتقد است مناسبتی كه میان میزبان و میمان– فرهنةگ
غالب و میاجر– مطرح میكند تنیا محدود به وهعیت میةاجرت نیسةت .در واقةع ،هرگةاه ورود
نشانهای از فرهنگ حاهیه به فرهنگ غالب وةورت پةذيرد ،ايةن پةارادوك حاوةل مةیهةود.
بنابراين ،با توجه به خواست سفارشدهند گبهها مبنی بر خل اثری كه میخواهد مورد توجةه
سلیق فرهنگ غالب باهد و در عین حال اوالت و به بیان ديگر خاویت بومی خود را نیز حفن كند،
میتوان هرايط زن بافنده را در ح م میاجر ،و سفارشدهند گبه را كه نمايند فرهنةگ غالةب
است ،درمقا میزبان دانست .همچنین ،ن ت ديگر اين نمريه در بررسی پارادوك هباهتهةا و
تفاوتها اين است كه «هنرمند میاجر در خل اثر هنری خود با تعلی هويت ي دست توان اين
را میيابد كه از نما های نشانهای متفاوت و متناقض سود جويد »...ناومیان در مورد چگةونگی
خوانش اين نثارمیگويد«:برای خواندن چنین نثاری ناچار میهويد كه بةه نمةا هةای نشةانهای
متفاوت و متضادی رجوع كنید و در خوانش ترامتنی نن را بخوانید» مناومیان.)221-223 :2033 ،
در ايناا نیز برای خوانش گبههای سفارهی ،همزمان نهنايی بةا رمزگةان فرهنةگ غالةب و
رمزگان فرهنگ زندگی عشايری در كنار همديگر الزامی اسةت .در واقةع ،هةب ههةای رمزگةانی
متفاوت ام ان گسترش معنا را در اين متون فراهم میسازند .حال با تمركز بر نمونههای موجود
میتوان معانی متنوع ننها را بررسی كرد.

معرفی شباهتها و تفاوتها در نمونههای موجود
در اين بخش برای مطالع كاربردی ،همانگونه كه قبالً نیز اهاره هةد ،نمونةههةايی منتخةب از
تصاوير گبههای سفارهی ،متعل به سايت «ايران گبه» 2بررسی هد.
نقوش بافته هده بر اين گبهها از يک سو نشانههايی از رمزگان فرهنگ عشايری را به همراه
 .2سايت ايران گبه م ،)WWW.IRANGABBEH.COMمتعل به فروهگاه بزرگ گبه در بازار پاچنار تیران
است .اين فروهگاه به تولید گبههايی میپردازد كه تقريباً از اواخر ده  13همسی ،به سفارش ي ی از تاار فةرش و
به دست زنان عشايری مدر استان فارس و از ايل قشقايی) بافته میهوند و بازار فروش اين گبهها بةه جةز در داخةل
كشور ،كشورهای ديگر و به ور عمده ژاپن را نیز به خود اختصاص داده است .سايت «ايران گبه» ،به معرفةی پةن
گروه از محصوالت عرهه هده در اين فروهگاه میپردازد با نا هایِ گبههای الگويی ،گبههای قشقايی،گلیم گبةههةا،
گبههای يلمه و گبههای هیری .در تحلیلهای مقال حاهر از نوع اول ،يعنی گبههای الگويی ،اسةتفاده هةده اسةت.
تصاوير نقش بسته بر اين گبهها با تعداد عناور زياد و در تركیببندیهةای اغلةب نامتقةارن و بةدون حاهةیه ارائةه
هدهاند و برای مخا ب يادنور منمرهسازیهای رئالیستی متعةار در تابلوهةا و پوسةترهای بةازاریانةد .همچنةین،
مشخص ديگر اين نثار بافته هدن عبارت «حاجی ابوالحسنی» در پايین هر يک از ننهاست كه بةه ظةاهر نةا فةرد
سفارشدهنده است.
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دارد و از سوی ديگر ننچه در نگاه اول توجه را جلةب مةیكنةد ،روي ةرد بیعةتپردازانة ايةن
دستبافتهها ،در برابر بازنمايیهای ساده و دوبعدی گبههای متعار عشايری است .اين روي ةرد
بیعتپردازانه خود رمزگانی متعل به فرهنگ غالب جامعه محسوب مةیهةود مهة ل  ،)2بةه
وری كه عالقةه بةه بیعةتپةردازی 2در نثةار هنةری از سةالي راياةی اسةت كةه ريشةه در
تاددخواهی مرد مجامع هیری) ايران در دوران مشةرو ه و پیةروی از اوةول و مییةابهةای
نقاهی بیعتگرای اروپايی دارد .در واقع ،گرايش به اين روي رد هنری كه از محافل نكادمیةک
و زير نمر هنرمندان نقاش هروع هد ،رفتهرفته به مرد كوچه و بازار نیز كشیده هد ،تةا جةايی
كه بعد از گذهت سالها و دگرگونی نگرش در نكادمیهةا و نیةز اياةاد تحةوالت گونةهگةون در
عروههای مختلف هنری نزد هنرمندان غربی و ايرانی ،هنوز عالقه به بیعتنگةاری ،از سةالي
غالب مرد به همار مینيد.

شکل  .2نمونههایی از گبههای سفارشیِ بافته شده به دست زنان قشقایی
1. Naturalistic
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با اين اووا روي رد بیعتپردازان گبةههةای سفارهةی ،رمزگةانی تزرية هةده از سةوی
فرهنگ غالب جامعه است و نن را در تعارض با فرهنگ ووریِ تولیداتم عشةايری قرارمةیدهةد.
حال برای درک بیشتر اين تعارض ،بةه چگةونگی كةاربرد ايةن روي ةرد در گبةههةای سفارهةی
میپردازيم.
2
برای نمونه ،وجود فضايی عم دار در هم اين گبهها به چشم میخةورد و ايةن ژرفانمةايی ،
بیشتر از ري كوچک نشان دادن عناور برای القةای فاوةلههةای دورتةر اسةت ،در حةالی كةه
گبههای متعار  ،بازنمايی دوری و نزدي ی را بدون تغییر در انةداز عناوةر ،از رية چیةدمان
عمودی پايین به باال نشان میدهند.
2
همچنین ،به جز بازنمايی فضای عم دار ،خودم عناور نیز از هیو مرسو چ یدهنگاری دور
هده و به بیعتپردازی نزديک میهوند .میالً ،در اغلب نقشپردازی گبههةای سفارهةی ديگةر
خبری از نمايش كوههای هندسی منمم و ت رارهونده نیست بل ه كوهها و تپهها در انةدازههةای
گونهگون ،با خطوط و رنگنمیزیهای متنةوع در كنةار بازنمةايی بیعةتپردازنةه از نسةمان در
زمةةانهةةای متفةةاوت هةةبانهروز -نسةةمان روز ،نسةةمان غةةروب ،نسةةمان هةةب و جةةزنن -و فةةر
مختلف ابرها ،يادنور بازسازی بیعت در تابلوهای نقاهی واقعگرايانةهانةد .هة لهةای  2و  0بةا
كنارهم قراردادن هر دو گونه از گبههای متعار و سفارهی به تمايز در سةاختار وةوری ننهةا
اهاره دارد.
از ديگر عناور بهكار رفته در گبههای سفارهی كه سةعی در بیعةتنگةاری ننهةا وةورت
گرفته ،هیو بازنمايی درختان است .درختانِ بافته هده بر سطن اين گبهها ،هیچگونه هةباهتی
به ديگر درختانی كه معموالً بر گبههای معمول ترسیم میهوند ندارند و همچنةانكةه از حالةت
دوبعةةدی و انتزاعةةی خةةارج هةةده ،بةةا تنةةوع در فةةر هةةا سةةعی در نمةةايش انةةواع مختلةف ننهةةا
ديده میهود ،به وریكه درختانی با برگان پايیزی ،درخت كةاج و انةواع بازنمةايی از درختةان
سرو بر سطن گبههای سفارهی به نمايش درنمدهاند .همچنةین ،بةا توجةه بةه تعريفةی از سةايه
روهن مبنی بر «كاربسةت رنةگسةايه هةای تیةره و روهةن بةه منمةور بازنمةايی حاةم اهةیا و
جانداران» مپاكباز ،)231 :2011 ،میتوان گفت نقشپردازیِ اغلب اين درختان به كمةک هةیو
سايهروهن و حتی ترسیم ساي درخت بر روی زمین ،منار به بازنمايی هر چه بیعتیتر ننهةا
1.Perspective
 .2چ یدهنگاری  Stylizationمچ یدهنمايی) :بازنمايی ويژگیهای اساسی و بازهناختی چیزهای بیعی ب
هیوهای قراردادی ماوطالحی در برابر یبعتپردازی) .در اينگونه بازنمايی معموالً روشهای سادهسازی ،ت رار
منمم ،قرينهسازی ،تغییر تناسباب و اغراب ووری بهكار برده میهود.
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هده است .ه لهای  1و  6تفاوت درختان در گبةههةای متعةار و گبةههةای سفارهةی را بةه
نمايش میگذارد.

شکل  .2تصاویر گبه با عناصر چکیدهنگارانه

شکل  .9تغییر در ساختار صوری گبههای سفارشی با تکیه بر عناصر طبیعتپردازانه
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شکل  .2نمونهای از انواع گلها ،بوتهها و درختچههای نقش بسته بر گبههای متعارف قشقایی

شکل  .5بازنمایی طبیعتپردازانة درختان روی نمونههایی از گبههای سفارشی
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به جز تمايزی كه كاربرد هیو بیعتنگاری در اين گبهها به وجود نورده است ،بهكارگیریِ
نشانه ای از خاستگاه فرهنگ غالب و متفاوت با رمزگةان فرهنةگ عشةايری در برخةی گبةههةای
سفارهی ،اين گبهها را به رز فاحشی از گبههای متعار دورساخته و هبیه به كاالهای بازاری
در فرهنگ غالب كرده است .نقشمايه هايی كه بةه ةور مسةتقیم يةا غیرمسةتقیم ،نگاهانةه يةا
ناخودنگاه از نثار كیچ 2مايه گرفتهاند؛ بةرای میةال ،نقةشماية خورهةیدخانم كةه امةروزه روی
كاالهای بازاری به وفور ديده میهود .ه ل  5سعی دارد با كنار هم قراردادن نمونهای از كاربرد
اين نقشمايه در گبهای سفارهی با چند اثر بازاری اين تشابه را به نمايش بگذارد.

شکل  .2بهکارگیری نقشمایة خورشیدخانم در گبهای سفارشی و تعدادی از اشیای بازاری

همچنین نمون قابل توجه ديگر ه ل  1است .در اين گبةه ،تصةوير گیلةی در ابعةاد بةزرگ،
سةطن وسةةیعی از اثةةر را پوهةةانده و نقةةش نن ،يةةادنور گةلهةةای نقةةشبسةةته روی كةةوبلنهةةا و
همارهدوزیهاست .كاالهايی وارداتی كه زمانی مورد توجه افةراد ،بةهويةژه زنةان فرهنةگ غالةب
مهیری) بوده است و امةروزه نیةز در سةطن محةدودتری هنةوز جايگةاه خةود را حفةن كةرده و
.2كیچ يا كاربازاریم :)Kitschاوطالح راي از اوايل سد بیستم ،كه به اهیای هنری يا هبههنری تقلید يا ت ییر
هده و مورد مصر مرد تازه به دوران رسیده ا الب میهود ممیالً :منمرههای بازاری ،ماسمههای عتیقهنما،
گچبری های نامتناسب در بناها و جز اينها).
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نقشمايههای ننها در اين گبهها نشانههايی است دال بر ورود فرهنگ غالب مهیری) .اما ن تة
جالب توجه در همین نمونه مه ل  ،)1همنشینی نما های نشانهای متفاوت و متناقض در كنار
ي ديگر است .در حالی كه تصوير گیل بخش وسیعی از فضای گبه را اهغال كرده ،نقةشپةردازی
پراكنةةد بزهةةای انتزاعةةی -نمةةاد رايةة در دسةةتبافتةةههةةای عشةةايری -همچنةةین نمةةايش
گروه رقصندگان زن در كنةار فیگةور مةردی در حةال نةواختن نقةاره -كةه ي ةی از نيةینهةای
مرسو ِ مرد عشاير به ويژه در مراسم عروسی است -به اين گبه اوةالت بةومی بخشةیدهانةد .در
حقیقت ،اين گبه نمونه ای بارز از نمايش دوگةانگی تشةابه و تمةايز در خلة چنةین گونةههةای
متفاوتی است.

شکل  .2تلفیق نشانههای تصویری از فرهنگ عشایری و فرهنگ عامهپسند جامعه

چنانكه در نمون مذكور نیز اهاره هد ،بازنمايی مراسم رقص در اغلب گبةههةای سفارهةی
بسیار مشیود است .هةايد علةت توجةه ويةژه بةه ايةن مراسةم ،اهمیتةی اسةت كةه رقةص نةزد
مردمان عشاير دارد ،به ويژه رقص دستمال كه از نشةانههةای فرهنگةی قةو قشةقايی محسةوب
میهود .بنابراين ،بازنمةايی ايةن مراسةم در جیةت نشةاندار كةردن گبةههةا اناةا مةیپةذيرد؛
گبههای سفارهی كه بةا هةد خوهةايند سةلیق فرهنةگ غالةب /مركةزی بةه هةیو بیعةت
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پردازانه بافته میهوند ،اينک بةا بیةرهمنةدی از نشةانهای هةاخص در فرهنةگ عشةايری سةعی
دارد تشخص بومی خةود را بةه مخا ةب القةا نمايةد .نقةشپةردازی ايةن مراسةم در گبةههةای
سفارهی با تركیببندیهای متنوع و ترسیم فیگورهايی نر تر نسبت بةه فیگورهةای گبةههةای
معمول بازنمايی میگردنةد ،بةه ةوری كةه توجةه هرچةه بیشةترِ بافنةده در ترسةیم جزيیةاتی
مانند حركةت و پويةايی بةرای نمةايش فیگورهةای زنانةه و دسةتمالهةای رنگارنةگ در دسةتان
تکتک ننها اهمیةت دارد .ايةن عمةل بةا هةد دسةتيةابی بةه تصةويری واقةعگرايانةه اناةا
پذيرفته است .در مقابل ،فیگورهای نقةشبسةته بةر گبةههةای متعةار عشةايری بسةیار سةاده،
ايستا و ت رارهونده بافته میهوند .ه لهای  1و  3نمايانگر تمايز در نقةشپةردازی فیگورهةای
زنان اين دو گونه گبه است.

شکل  .2رقص دستمال زنان در مراسم عروسی ،نقشبسته بر سطح گبههای سفارشی

شکل  .3نمونههایی از فیگورهای زنانه بر گبههای متعارف عشایر قشقایی
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با مطالعاتی كه در اين بخش روی نشانههةای متنةوع گبةههةای سفارهةی اناةا پةذيرفت،
میتوان گفت در هرايطی كه ساختار بیعتپردازان ايةن گبةههةا ننهةا را از فرهنةگ خةودی
معشايری) دور و به سلیق فرهنگ غالب جامعه نزديک میسازد ،در عةین حةال مةیتةوان ايةن
دستبافتهها را همچنان متون فرهنگی جامع عشايری معرفی كرد ،زيرا از يةکسةو خةودم ابةزار
گبه با ساختار فیزي ی ويژهاش ،و از سوی ديگر وجود نشانههةای فرهنگةی عشةايری در ننهةا،
همه داللت بر هويت فرهنگی اين قو دارد؛ اما بةا تفةاوتی فةاحش در برابةر گبةههةای متعةار
خودنمايی میكنند .در اينااست كه پارادوك نشانههای نقش بسةته بةر گبةههةای سفارهةی،
موجب خل نثاری متفاوت از ننچه انتمار میرود میهود .در حقیقت ،بافند گبه با بیةرهگیةری
از نما های نشانهای متفاوت و متناقض ،گبههايی خل میكند كه نمیر نن نه در بین گبههةای
متعار عشايری و نه در دستبافتههای متنوع هیریبافت يافت میهةود و ايةن تعلیة هويةت
همان چیزی است كه در نامگذاری اين دستبافتهها «گبه» و «سفارهی» بودن را در كنةار هةم
قرارمیدهد ،تا نه اين و نه نن بودن را در كنار هم اين و هم نن بودن بگذارد.

نتیجه
محور اولی مطالعه در اين مقاله گبههايی بود كه «گبههای سفارهی» نامگذاری هد .اين گبهها
تغییر در ساختار تولیدهان را از كاركرد محصول مصرفی خانوار عشايری به ابزاری بةرای تةأمین
اقتصاد خانواده تبديل كرده و ساختار ووری ننها را نیز دستخوش تغییر كرده است .گبههای
سفارهةی بةةا خةةارج هةةدن از زنةةدگی و فرهنةگ عشايريشةةان و ورود بةةه فرهنةةگ هیرنشةةینی،
وورتهای متفاوتی به خود گرفتهاند ،به وری كه زن بافنده در تولید اين دستبافتههةا ديگةر
نزادی عمل الز را ندارد و بنابر سفارش بازار ،سلیق خريةدار و بةرای خوهةايند مخا بةانش از
همنشینیِ نشانه هايی دوگانةه از رمزگةان فرهنةگ خةود معشةايری) و ديگةری مهةیری) بیةره
میگیرد؛ بنابراين ،در اين مقاله همن اهاره به مفیو فرهنگ غالب و فرهنةگهةای بةه حاهةیه
رانده هده در يک جامعه و تأثیرات متقةابلی كةه در هةرايط ويةژه اعةم از فرهنگةی ،سیاسةی و
اقتصادی بر ي ديگر میگذارند ،علل تمايز ساختار ووری اين دستبافتهها نسبت بةه گبةههةای
متعار عشايری بررسی هد و سفارهی بودن ،توجه به سلیق خريدار مفرهنگ غالةب) و امعمةال
سیاستهای جانشینیِ عشاير عواملی در پذيرش نسانتر سلیق متفاوت از سوی خال ايةن نثةار
معرفی هد.
همچنین ،اين مقاله در راستای بیان وهعیت دوگانة گبةههةای سفارهةی مبنةی بةر وجةود
نشانهها و رمزگان فرهنگی مشابه و متمايز بةا فرهنةگ خةود و ديگةری ،از نمرية «پةارادوك
همانندی و تفاوت در هنر میاجرت» امیرعلی ناومیان بیرهمند هد بةه ةوری كةه بةا اسةتفاده
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از تاان ِ بین گبههای سفارهی و هنر میةاجرت و پیونةد میةان هةرايط زن بافنةده و هنرمنةد
میاجر و نیز سفارشدهند گبه منماينةد فرهنةگ غالةب) بةا خواسةت كشةور میزبةان هنرمنةد
میاجر ،به تحلیل نمونههای انتخةاب هةده از گبةههةای سفارهةی پرداخةت .در نتیاةه ،چنةین
حاول هد كه با توجه به خواست سفارشدهند اين گبهها مبنی بر خل اثری كةه مةیخواهةد
مورد توجه سلیق فرهنگ غالب باهد و در عین حال اوةالت و بةه بیةان ديگةر خاوةیت بةومی
خود را نیز حفن كند ،گبههای سفارهی را ماننةد هنةر میةاجرت بايةد دارای دسةتوری دوگانةه
معرفی كرد كه خال ننها در تولیدهان با تعلی هويت ي دسةت روبةهروسةت ،بةه ةوری كةه
اين گبهها تولیداتی از جامع عشايریاند كه در عین حال نشانههايی از فرهنگ هةیری مغالةب)
را نیز با خود دارند.
بةةرای خةةوانش چنةةین پديةةدهای بايةةد هةةمزمةةان بةةه نمةةا هةةای نشةةانهای متفةةاوت و گةةاه
متضاد از فرهنگ غالب جامعه و فرهنگ عشةايری رجةوع كةرد .چنةانكةه بررسةی نشةانههةای
موجود در گبههای سفارهی و همنشینی اين نشانههای مختلف متعل بةه نمةا هةای رمزگةانی
متفاوت و گاه متضاد باعث نشانداری چنین گبههةايی نسةبت بةه نمونةههةای ديگةر هةدهانةد؛
نثاری كه خوانش ننها نهنايی همزمان با دو هب رمزگانی از نشانههای فرهنگ غالب جامعةه
و فرهنگ عشايری را برمیتابد .در نتیاه نشانداری و تمايز گبةههةای سفارهةی حاوةل همةین
دوگانگی است.
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