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های شیری قشقایی براساس نظریۀ  یچهقالو  ها گبهتبیین عاملیت و ساختار در 
 یابی گیدنز ساخت

 4محمدافروغ

 چکیده
کهازایاسترشتهیانمیمطلوبدرساحتهاگفتمانی،ازجملهشناسجامعهیعشایریوهابافتهدست

اینکنشگریابیبهمعرفتآفرینندگاندستیهنرهایبومیوقومیوسازگفتمانقبولیدرظرفیتقابل

هابافته فرهنگیکهچنینآثاریدر بستر اجتماعو استخلقهاآن، اینمقاله،شده در برخوردارند. ،

هاگبه یچهقالو منظر از قشقایی ایل دشناسجامعههایشیری و گیدنز ی قالبنظریۀ باساختر یابی

عاملیت»یهاگزارهمحوریت و ساختار تحلیلمی« بررسیو بعدفنیمطالعه، ساختار، از منظور شود.

کهدرجایگاهساختارستاهاآنونقوشهابافتهیریگشکلیعنینوعوفنبافتوچگونگیبافتهدست

قواعدومنابع(بافتباچهساختار)ایناستکههابافتهاجتماعیقرارگرفتهاست.پرسشمطرحدراین

روهدفیناشدهاست.ازهاآنهایشیریوتداومعملکردیچهقالوهاگبهیموجبماندگاریسازوکار

بررسی وهاگبهبافت(،شهرتوقدرتنمادینساخت)هایمؤثردریتعاملوهامؤلفهاینپژوهش،

ازجملهگوناگونیهامؤلفههایاینتحقیقحاکیازآناستکهیافتههایشیریقشقاییاست.یچهقال

 بافندگی، فنون و عاملعنوانبهساختار شهرتو مدارارزشیتدر این دارد.هابافتهی نقشاساسی

وعاملکنشگرعنوانبهبافندگانتنهانه،هابافتهدستیایننظریه،درفرایندبافتوتولیدبرمبناینهمچن

یطبیعیونقوشتجریدیوانتزاعی،ویژگیهارنگهایدیگرینیزمانندحضوریتعاملنسانی،بلکها

اینپژوهشکیفیوروشتحقیقبافته(مشارکتدارند.ساخت)آمدنوجودبهیدربافبداههبافیویذهن

یاست.اکتابخانههادادهتحلیلیاستوشیوۀگردآوری-توصیفی

یابی،عاملیت،قالیچۀشیری،قشقایی،گبه،گیدنز.ساختاختار،س:هایکلیدیواژه
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 مقدمه
یازمجموعۀپیچیدۀفرهنگاستکهازمنظرجزئفرهنگ،میراثاجتماعیانسانوهنربومی،

ایبرایدرکماهیتوشناختمتنومحتوایصوریویژهوهاییتظرفعلومانسانی،دارای

استیشناختجامعه ابیعشایریبخشمهمیازهنربومیوکاربردیاستکههابافتهدست.

هایپیداوپنهانبسترمناسبیبرایمطالعاتعلوماجتماعیوانسانیاست؛چهیتقابلداشتن

تمرکزوتوجهبرمطالعاتا محصوالتینارشتهبینکهگفتمانغالبدرعصرحاضر، ایاست.

نوع بافناارزندهبومیوایلی، دگیایراناستکهدربسترزمانومکاندراجتماعیازنظام

ینجوامععشایریساکندرجغرافیایترمهمآید.ایلقشقایی،یکیازیمخاصعشایریپدید

هایشیرییچهقالوهاگبهمانندهابافتهدستاستانفارساستکهبرخوردارازانواعمتنوعیاز

بعد وساختاروفنون)یشناختفناستودر در)یباشناختیزبافت( طرحونقشورنگ(،

زمرۀ هابافتهدستبهترین عشایری یمشماربهی هاگبهرود. دویچهقالو قشقایی، شیری های

نمون تولیدات از ارزنده و آشکار )کنشگرانۀ ضمنبافندگان که است ایل این /عامالن(

کاربردی نمبهبودن، مفاهیم و محتوا از برخورداری دلیل و یترواادین وشناختجامعههای ی

قالبشناختانسان هاطرحیدر از نقوشانتزاعیوتجریدی، ویتظرفو اجرا هایزیادیدر

یابیگیدنزبرخوردارهستند.ساختیژهنظریۀوبهیشناختجامعههاییهنظریدربسترسازمعدل

ینگاهگیدنزترکیبیبرمبنایری،هایشیچهقالوهاگبههایعشایرینظیریچهقالیمدارارزش

گوناگونیهامؤلفهازعواملو بافتو قواعدویذهنعملکنش)نظیرعنصرساختار بافی(،

هاسنت منابع)یبافندگی، اصیلکه بینانواعیتداعمصالحبومیو در قدرتاینآثار کنندۀ

هابافتهدست و بافندگان است(، ایرانی حتی طبیعت جامعۀشگرانکنعنوانبهی عامالن یا

استعشایری نظریۀ در برجسته مفهوم عاملیتدو و ساختار ساخت. یارابطهیابیاستکه

هاسببیچهقالوهاگبهتنگاتنگودیالکتیکباهمدارندوهمراهباسایرمفاهیمکاربردیدر

دیگ از ایشان هنر تمایز و بافنده عامالن و عشایر اجتماعی تقویتجایگاه عشایر وشدهر

ماهیتوجودیردقابلتناظریصورتبه برآن، عالوه هاییچهقالوهاگبهیابیورصداست.

شیری،خودنوعیعاملیتدرشناختجایگاهوساختاراجتماعیعشایرقشقاییاست.اینبعد

 همراه به عاملیت هامؤلفهاز درونی سببشناختفنی یادشده مفاهیم و زیباشناختی و ی
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.براینمبنا،هدفاینشدهاستیریقدرتوسرمایۀنمادیندربافتجامعۀقشقاییگشکل

هایمؤثردریتعاملیابیبامحوریتساختاروساختپژوهشمطالعه،بررسیوتحلیلپدیدۀ

رو،پرسشاصلیمقالهایناستیناهایشیریقشقاییاست.ازیچهقالوهاگبهخلقوآفرینش

چگونه یمکه نظریۀ از استفاده با ساختتوان عاملیت، و ساختار مؤلفۀ دو و وهاگبهیابی

بخشیازهویتهنریاینایلتحلیلوبررسیکرد.عنوانبههایشیریقشقاییرایچهقال

 پژوهش پیشینه و شناسی روش
هانتخابتحلیلیبرایاینمقال-بودناینپژوهش،راهبردتفسیریوروشتوصیفینظربهکیفی

یومیدانیومحدودۀپژوهشیموردمطالعهدراکتابخانهیوۀبهشهادادهیآورجمعشدهاست.

هایشیریدراستانفارساستکهتاچنددهۀپیشبافتهیچهقالوهاگبهنظامبافندگیقشقایی،

 عرضه یمو و پژوهش پیشینۀ دربارۀ طورکلبهشد. قالی مطالعۀ بستبافتدستی ردر

آوای»(درمقالۀ1011)یاللهعزت.استیدهرسیمحدودیبهانجامهاپژوهشی،شناسجامعه

یهنر،شناسانسانورویکردنگارانهمردمیامطالعهبا«دویدوخروستایدرقالیعاملیتهالی؛

بررسی)یقالبعدعاملیت درروستایدویدوخمنطقۀترکمنموردمطالعه، را تحلیلوهالی(

کر میرزاییوشناسجامعهیندرارتباطباهمچند. درمقالۀ1931همکاران)یوقالی، تبیین»(،

ایراندرثباتیاتحولعللیشناختجامعه نظامطراحیقالیمعاصر به« دالیلشناختمنظور

طراحینظامیشناختجامعهقالیایرانبهمطالعهوبررسیتبیینطراحیدرمکاتبتغییروتداوم

باجستپرداختندایرانقالیمعاصر اما نظریۀشناسجامعهوجودرارتباطباموضوع، یگیدنز،

ینبارهیانزدیکبهآنیافتنشد؛بنابراینایعشایری،موضوعیدرهابافتهدستیابیوساخت

 نظیر سنتی هنرهایبومیو یقالمطالعۀ علم گذار شناسجامعههایعشایریاز ویهنظری، ها

یشتربهبتواندسرآغازینووراهبردهاییتازهبرایورودهرچهبهترویمرویکردهایمتنوعآن

یریعشاهاییچهقالایباشد.درپژوهشحاضر،نوعخاصیازرشتهیانممنظومۀعلومترکیبیو

( و یچهقالگبه برمبناهایشیری( نظریۀ میساختی مطالعه گیدنز پژوهشیابی این در شود.

صورتهب مفاهیمنظریۀ بافندگیعشایرقشقاییساختتناظری، نظام یگذاریشدهجایابیدر

 در هابافتهدستاست. ساختار بر عالوه عشایری، آفرینشنقوشهابافتهدستی موجب که

هایمتنوعدیگریوجودیتعاملتواندیکعاملباشد(،یمکهخودشود)یمانتزاعیوتجریدی
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ازهاآنداردکه تواننددرجایگاهیمهاییکهیتعاملسازد؛یمیدیگرعشایرمتمایزهابافتهرا

طبیعتو بگیرند. یستزمنابعوقواعدهمقرار ساختار بافت)بوم، عملکنش)فنونبافت(،

 و عامل کنشگرانبافندگی(، )و کارگزاران )بافندگان(، قواعد و وهاسنتاصول رایج ی

قشق مخصوصبافتدر و )ایی( تداعیمنابع که بافنده تخیل ذهنو مصالحبومی(، و مواد

قدرتنمادینجامعۀقشقاییاست.

 تداوم رفتن ازبین علل و عشایر ای سرمایه و لوکس کاالهای :ها گبه و ها قالیچه

 ها آن حیات
هاموزهوهامجموعهقشقایی(کهدربازارو)یریعشایاصیلهاگبههاویچهقالدیرزمانیقالی،

یشناختجامعهیزیباشناختی،هاارزششد،داراییمهایلوکسشناختهیهسرماکاالهایعنوانبه

واقتصادیبود،اماتداومحضوراینمحصوالتهنریوسنتیوابستهبهحیاتوزندگیایلی

االهایاینکتاشدهعشایربود.باگذرزمانوتغییرشیوۀزندگیعشایری،عللمختلفسبب

بسیارییهسرما و هنرییهاسنتازای عشایری و مثالبینازیجتدربهایلی برای برود؛

پذیرشوشدنشهریبهنسلجوانگرایشوعشایریجوامعزندگیسبکدردگرگونی»

برایووقتصرفنبودنصرفهبهمدرن،فرهنگیهاارزش صرفاًکهآثاریتولیدامکانات

هایییینآوآدابرفتنازبینزندگی،هایینههزافزایشدارند،جامعهرونددرمصرفیکاربرد

یلدلبهعشایریجوامعهایاقتصادییهبنضعفبودند،هنریآثارتولیدبسترمواردیدرکه

دامیوکشاورزیمحصوالتازیبرداربهرهبرایملیهاییتظرففقدانناکافی،هاییتحما

پررونقبازارفقدانشهری،جدیدیافتنمشاغلبرایمناطقاینجوانجمعیتخروج،هاآن

وملی،محلی،اییهسرماۀمثاببهدستییعصنابرایملیهاییاستسعدمهنری،یهاسنتبرای

ازگردشگرکاهشچونپیامدهاییوفراملی، تداومتضعیفدرکهاستعواملیجملهی،

.(1930:04یزدیجیران،ا«)اندهکردبازیاساسینقشهنرییهاسنتقدرتمند

 تحقیق نظری مبانی
ها،ابعادوینهزمیبهبررسیطورکلبهی،شناسجامعهۀرشتوجهیازعنوانبههنریشناسجامعه

یومعلولیومؤثرعلهنرمندانوفعاالنهنریوتحلیلوتفسیرروابطجامعۀخصوصیات



 

 

 

 

 

  هایشیریقشقاییبراساس...هاوقالیچهتبیینعاملیتوساختاردرگبه

  

 

 

 

414 

 اجتماع و هنر عنصر یمبیندو تحلیلهنریشناسجامعهرسالتقعدرواپردازد. بررسیو ،

 هنرمند، بین روابط هنری، اثر تولید فرایند و اجتماعی عوامل و جامعه اثرتأثیراتمتقابل

روابطیکههنرراباجامعهومظاهرگوناگونزندگیاجتماعیپیوند»یومخاطباست؛هنر

ینیوموضعبجهانمندوجامعه،کندوکنشوواکنشهنریمدهد،باروشعلمیمطالعهیم

مظاهرگوناگون درپیوندبا اثروخالقیتهنریاورا یمورداجتماعیاتحفکریهنرمند،

 دهدیمقرارمطالعه » 1930)ترابی، یمیادآوریاینرویکرد(.0: که »کند یهاگروهچگونه

 با هنر پدیدآمدن برای همدمختلفانسانی کنشمتقابل و همکاری ویمرقراربیگر کنند

«چهنقشوجایگاهیداردهاآنبرندوهنردرزندگییمکاربهچگونهدریکجامعههنررا

 1911)شیروانلو، :0.) نظریۀ پژوهشحاضر، ازساختدر است. انتخابشده گیدنز یابی

ینا نظریه این انتخاب که مؤلفۀبرمبنارو دو یعنی آن کلیدی مفاهیم و حاضر موضوع ی

ایندومؤلفهیچهقالوهاگبهاملیتوساختاردرع ازمنظرگیدنز، هایشیریقشقاییاست.

،قواعدومنابعقدرت،درساختهاآنمندیومیزانآگاهییتنبههمراهعاملوعامالنو

هابافتهدستکهنظامبافندگیوزنجیرۀتولیدآنجایدارند.ازاسازندهیگوناگوننقشهانظام

 به وابسته عشایری، جامعۀ در بافندگی قواعد دیگر سطحی در ساختارها،یتعاملو و ها

 تولیدکنندگانو نیز )بافندگانو میانسایربازارها از ایننظریه هستند، منابعآن( قدرتو

شناسجامعههاییهنظر رویو هستند، هنر مرتبطبا که مبناینظریوعنوانبهیکردهایآن

روانتخابشد.یشپهشمطالعهپژو

 یابی ساخت نظریۀ کاربردی مفاهیم و ها واژه
یابیبرمفاهیمیکاربردیاستواراستکهپیشازورودبهمبحثساختشاکلۀنظریهترکیبی

توضیح اینواژههاآننظریه، ضرورتدارد. آگاهیعامالن،اندعبارتها عاملیت، ساختار، از:

مندیوپیامدهایناخواستۀکنش.گیدنزایننظریهراپسازنقدویتنقواعدومنابع،قدرت،

 هانقصانارائۀ یهنظریدیگر کارکردگراییو ساختارگرایی، نظیر ارائههاآنیترکیببرمبناها

متناظرصورتبهکرد.نکتۀحائزاهمیتونوآوریاینپژوهشدرایناستکهمفاهیمیادشده

 هاآنیهامعادلبا هابافتهتدسدر گرفته استیعشایریدرنظر بنابرایناینمفاهیموشده ؛

درنظامبافندگیعشایریآنرانظریهدررابطهبااجتماعمطالعهوارائهشدهاست،امانویسنده
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یامؤلفهدارایماهیتمشترکاست؛نظیرساختارکههمهامؤلفهپیادهکردهاست.برخیازاین

،دراینمقالهمواردزیردرنظررهگذریناواندجزئیازعاملیتباشد.ازتیمجدااستوهم

است شده گرفته بافندگالف: ساختار اجتماعی،ساختارۀمثاببهی( عاملیتب( همۀشامل

سببتماییهامؤلفه ارزشمندیزکه )گبهیدهآفردستیو قالها و استهایچهها شده شامل،(

انسان طرحبافندگایایعامالن و نقوش بافت، فنون و ساختار طبیانتزاعیهان، ویعتو

قواعدشاملهمانفنونعشایراجتماعیمحیطبوم)یستز وبافتیهاوسنتاصول،(،پ(

تنها.نهیاهیوگیعیطبیهاورنگیسرموادومصالحبافتشاملپشمدستشاملمنابعت(

منابع و ،قواعد مؤلفهایتعاملهمۀبلکه قدرتهاهو ایجاد بایستۀ و الزمه آن، به یوابسته

هایقشقاییاست.یچهقالوهاگبهنمادیندر

 یابی ساخت نظریۀ
 ساختنظریۀ چینشو برآیندینیواژههمنشیابیمتشکلاز مفاهیمکاربردیو هایکلیدیو

یهنظر استکه مختلفی سابعدتکصورتبههرکدامهای اجتماع، یکمنظر، از و وی ختار

ینیوبجهانایترکیبیاستکهدرآن،یهنظریابیساختکند.یمیاجتماعیرامطالعههاکنش

.شدهاستیدرارتباطباساختاروکنش،درکناریکدیگردیدهشناسجامعههایمختلفنظریه

هایژهمندیازوایتن،قواعدومنابع،قدرتوهاآنساختار،کنش،عاملیت،عامالنوآگاهی

شود.دومفهومکنشویممهمایننظریههستندکهدربخشنخستمقالهشرحوبسطداده

کههموارهبرسرتعیینمیزانتأثیرگذاریبودهاستیشناسجامعهیهدرپاهایساختار،ازواژه

ائۀرو،گیدنزبااریناایندومفهومبرتحوالتاجتماعی،جدالیمستمروجودداشتهاست.از

یوارائۀبعدتکهایمختلفویتئورهاویفطیابیدرتالشاستباگذرازساختنظریۀ

بربینابینیوتعادلمیاندورویکردساختنظریۀ نظریۀکنشگریابی، تأکیدکند. وساختارگرا ا

ساخت »یابی مرکز حساببهاوآرایاصلیشالودۀکهداردقرارگیدنزنظرییهاتالشدر

آیدیم پایانبانظریهاین. وسویکازهرمنوتیکیهاییهنظریامپراتوربهدادنهدف

دیگر،ازکارکردگراییوساختارگرایی اینازعناصریتلفیقبهاییچیدهپطرزبهسوی

اییهنظرباید»یابیراساخت(.نظریۀ1939:121)کسل،«پردازدیمپیشینهاحاضرویافتره

دانست بهبینابینی معتقد نه و است ساختارها مطلق حاکمیت به قائل نه که معنا بدین ،
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ایاستکهبانگاهینوبهساختاروکنشیهنظرییعامالنوکارگزاراناجتماعی،بلکهفرمانروا

پردازدیمانسانی » 1330)گیدنز، :2 »گیدنززعمبه(. یازامجموعهتوانبراساسیمساختاررا

همراه به قوانین اجتماعی عامالن عبارتی به تعریفکرد. ایجادیتفعالمنابع را انسانی های

مطرحکنشگرعنوانبهخودشانراهاانسانییکههاراهازطریقهمانهاکنشکنند،بلکهاینینم

یم بازتولید دائماً یمکنند، شوند. طریق از انسانی هاکنشعوامل را شرایطی وجودبهیخود

.)همان(«کنندیمراممکنهاکنشاینکهآورندیم

هستینهوفردیکنشگرتجربۀ،نه«اجتماعیعلومبررسیقلمرو»یابیساختنظریۀبنابر

وزمانراستایدرکهاستاییاجتماععملکردهایآنبلکهاست،اجتماعینوعجامعیتهر

دارایطبیعتدررخودتولیدگرعناصبرخیمانندانساناجتماعیهاییت.فعالیابندیمنظمفضا

بازگشتی کههایییوهشهمانرهگذرازاجتماعیهاییتفعالکهمعنابدیناست؛خاصیت

 خودکنشگران بهرا کنشگر بهدارند،یمابرازعنوان شوندیمبازایجادپیوستهطور عامالن.

موجببازتولیدهاییتفعالطریقازاجتماعی راهایتفعالانهمکهشوندیمشرایطیخود

بنابراینسازدیمیرپذامکان نظریهموضوعتکرارشوندهاجتماعیعملکردهای)همان(؛

وفضاوزمانراستایدریابیسامانتکرارشوندگی،ازخاصیتکهعملکردهاییاند؛یابیساخت

برخوردارندبازگشتیخاصیت استتکرارشوندگیخاصیتبااجتماعیبرعملکردهایتأکید.

وبودنیدووجهتاداردیمواراگیدنزکه وساختاروعاملیتمیاندیالکتیکیرابطۀساختار

یشناسجامعه(.پایۀ1930:121حیدری،یحاجمدققوکند)مطرحرادوآنمجددیسازمفهوم

بهتاریخ،اجتماعییاعلومدرزمینۀتحقیقیبررسیهر»کهشدهاستبناتصوراینبرگیدنز

ارتباطتنگاتنگقض استمربوطساختارباکنشیۀ ساختارکهگفتتوانینمبههیچوجه...

تعیین «کندویابرعکسیمکنشرا 1933)صدیقی، :411 یابی،ساختیدرنظریۀطورکلبه(.

،1یرتصوقواعدومنابع(وقدرتاستواراست.درساختار)هابرسهمحورعاملیت،یدهپدهمۀ

.شدهاستیوابستهبهآننشاندادههامؤلفهیابیگیدنز،اجزاوتساخنظریۀ
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هازیرمجموعهوعواملگیدنز،یابیساختنظریۀ.4تصویر

پژوهشگر:منبع

 بودن آن یو دووجه ساختار
یهامؤلفهمعتقداستوداندیمهاییوتواناهایتمحدودۀراعبارتازهردوجنبساختارگیدنز

منا و وجود،بعقواعد را پذامکانساختار یمیر این یدهپدسازد. قابلیتیاجتماعهای که اند

راستای ساختارفقطازطریقودر دارند. هایعواملبشریوجودیتفعالساختارمندشدنرا

یریازقواعدوتدابیرمناسبساخت،ازگبهرهباکنشگران(.ازنظروی،1930:21گیدنز،دارد)

دهندوبادراختیارداشتنلوازمیمهایکنششکلیتموقعمعنایی،هنجاریو...بهطریقعناصر

شوندیمخودسازدگرگونساخت(قادربهاعمالتوانعاملیتتاریخیوقابلیت)یانسانکنش

میانجیهمدوسویه،یارابطهدرکهاستچیزیساختار»(.ویمعتقداست1934:31پارکر،)

استفادهباکنشگرانکهاستفرایندییابیساختاست؛بنابراینآننتیجۀهمواجتماعیروابط

فضازمانراستایدررااجتماعیروابطمنابع،وقواعداز ضمندروکنندیمنهادینهو

کنندیمبازتولیدوتولیدراساختارها » 2119)ترنر، :031 گیدنز، نظر از .)«( همجامعه متن(

یانسانیمعتقداستهاکنشش.گیدنزباتأکیدبرهردومقولۀساختوساختاراستوهمکن

 ما انتخابعنوانبهکه یمانسان صرفاً و رویدادهایگونبهکنیم به انفعالی پاسخپۀ یرامونمان
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ینم هاساختدهیم. گذارندوهمنتیجۀیمهمبرکنشاثرزمانهمیاجتماعیدرمتنجامعه،

 اندیانسانکنش )پیر« ایرانشاهی، و 1011بابایی اجتماعی291: کنش هر گیدنز، نظر از .)

ساختاردربرگ عاملیتو دارد. نیاز کنشاجتماعی به ساختاری هر استو ساختاری یرندۀ

منابعوقوانینبه».ساختاراندشدهناپذیردرفعالیتروزمرهدریکدیگرتنیدهییجدایاگونهبه

بینروابطتولیدشدهبهنیزسیستمودارداشارهاجتماعییهانظامصخواعنوانبهیافتهسازمان

داردعنوانبهیافتهسازمانیهامجموعهوبازیگران اشاره عادی اجتماعی عملیات و« )زارع

(.1933:09ی،جمکرانیغالم

تواندکنشراتحتالزامقراردهد،معتقداستیمگیدنزضمنتأییداینواقعیتکهساختار

اهمیتاینالزامشناسانجامعهکه چهاندکردهیینمابزرگدربارۀ ینکهگوییازاینواقعیتا؛

ساختارها»بخش.استودرسطحیدیگر،تواناییآورالزامکهساختاردرسطحیاندبودهغافل

 اجازه انسانی عوامل به ساختارهیمغالباً این وجود بدون که دهند انجام را اعمالی ادهند

کند،امااینیمازحدبرالزامساختاریراردیشبتوانستندانجامدهند.هرچندگیدنزتأکیدینم

 نیز یمرا که کنشگرانپذیرد بر نظارت است ممکن مکان و زمان راستای هاییژگیودر

ازدستبدهندهانظامساختاری ازاجتماعی(.ساختارهای1911:111)ریترز،«یاجتماعیرا

بهنظر کارکردوسیلۀگیدنز مانند )وادارندهعواملی هاقواعد هاالزامو و )( ومنابع تدابیر

هاتوانمندکننده یوجودمبه( به)یالزاماتمتشکلازهاساخت»واقعبهآیند. قواعدی(هستندکه

 قادر را عامالن منابع، سازندیمهمراه » 1934)پارکر، گیدنز33: ابطروکلکهاستمعتقد(.

دووجهبایدرااجتماعی تحلیلساختاربودنیبرحسب که چرا انسان»کرد؛ زندگیدرها

ۀبستدستواسیرکامالًنهبنیاد(وکنشمکاتبرویکرد)برخالفهستندآزادکامالًنهاجتماعی

جمکرانیغالم)زارعو«ساختاریهاییتئور)برخالفساختارها 1933ی، ساختارهم00: .)

واسطه شکل را اجتماعی نظام که است عملکردهایی پیامد هم دوگانگییمو مفهوم دهد.

دهدیمیاجتماعیدرراستایزمانومکانپیوندهانظامساختار،تعاملاجتماعیرابهبازتولید

.اندوابسته(؛بنابراینمفاهیمساختاروعاملیتبههم1331:21)گیدنز،

 نشگرک/کنشی جا بهعاملیت/ عامل  
برایبیانو قابلیتالزمرا مفهومکنشدرزندگیاجتماعیافرادیکجامعه، ازمنظرگیدنز،

 افرادسر از اعمالانسانیکه نیازمندیماطالقبه اینمسئله و ندارد یگزینیمفهومیجازند،
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 از عاملیتیناجدیداست. مفهوم جابهرو و پیشنهاد کاربهیکنش، بنابیمبرده راینازشود؛

 حیاتاجتماعینه منظومۀ در وی، عاملمحسوبکنشگرمنظر تشریحمفهومیمبلکه شود.

عاملوعاملیتمستلزمتوضیحدربارۀانواعآگاهیازنظرگیدنزاستکهتوضیحدادهخواهد

 مگرعاملیکنشگرهرازگیدنزمعتقداستبهنقل(2110کونارد)شد. قدرتکهآننیست،

باشدداشتهرااجتماعیجهانبرریتأثیرگذا ینترمهماجتماعیجهانبرقدرتتأثیرگذاری.

نظرگیدنزسویازتشخیصعاملیتمعیار از نداردقدرتبدونعاملاو،است. ومعنایی

زارع)یدآیشمارنمبهعاملیکدیگردادهباشد،دستازرااشیرگذاریتأثقدرتکهیکنشگر

جمکرانیغالمو 1933ی، عاملیتبهمعناینیاتومقاصدینیستکه09: نظرگیدنز، از .)

ایندادنانجامبرایهاآنکارهادارند،بلکهدردرجۀاولبهمعنایتواناییدادنانجامافراددر

است)اعمال 1939کسل، گیدنز194: ازیمشدتبه(. عاملیترا سازد؛یتنکوشدتا جدا ها

یم،تفاوتاکردهنیتآنچهانجامندکهبایمغالباًبهنتایجیهاکنشکندکهخواهدتأکیدیمزیرا

یدارند.مفهومپیامدهایناخواستهاناخواستهیقصدشدهغالباًپیامدهایهاکنشیبهعبارتدارد.

یژهدرهدایتماازسطحعاملیتبهسطحنظاماجتماعیوبهنقشمهمیدرنظریۀگیدنزداردو

هنرمندکنشگران،اینعامالنوبافتهدست(.درفرایندبافت1911:110ریترز،)هماستبسیارم

ونقوشهاطرحسیلۀوبههستندکهباتکیهبراندیشهوخیالخالقانۀخویش،دنیاییمثالیرا

کند.یمسازیینیعیچهقالانتزاعیوفراواقعی،درمتنوزمینۀ

 لیترابطۀ دیالکتیکی ساختار و عام
نیستندو ازیکدیگرمجزا ساختاروعاملیتماننددوروییکصفحۀکاغذ، ازمنظرگیدنز،

(شکلعامالن)کنشگرانتصویریکیبدوندیگریغیرممکناست.ساختارهادرکرداروکنش

کنندیمحالعامالنباتکرارکنشخود،ساختارهارابازتولیدیندرعیابند.یمگیرندوبازتابمی

سازند.ازنظرگیدنز،کنشعامالنهموارهیموساختارهابسترکردارعامالناجتماعیرافراهم

توانگفتیمترتیبشوند.بدینیمکنندوساختارهادراثرتکراربازتولیدساختارهاراتولیدمی

عۀعشایری،ساختارهایاجتماعی،هممتأثرازکنشانسانیوهمتأثیرگذاربرآنهستند.درجام

آورندۀساختارهایمتنوعوجودبههایبافندگی،یکتکنازطریقفنونوکنشگربافندگانعاملو

هستند.هابافتهدستدر
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 آگاهی عامالن
هاآنگیدنزمعتقدبهوجودسهساحتتحلیلیبرایامرآگاهیاستکهاعمالانسانیمتأثراز

ناخودآگاهیستا و استداللی عملی، آگاهی : رویکردی انتخابچنین از هدفوی واقعبه.

رجحانیدرنظریۀخودبود.اگرچهکاوروانتلفیقسهرویکردپدیدارشناختی،فلسفۀکنشو

آگاهیعملیبهآگاهیاستداللیدراعمال،عاملانسانیاستوایناستکهموضعاوراتاحد

 پدیدارشناسینزدیکباورکنشزیادیاز به و آگاهییمیدور در گفتاری،)یاستداللسازد.

بهیمفرددرمقامدالیلخود»بازاندیشانه،گفتمانی( تواندسخنگویدوتوضیحدهدکهچرا

ازاینطریقاستکهعامالناجتماعیبهیمفالنشیوۀخاصعمل سازیکنشیعقالنکند.

 مبادرت ورزندیمخود » 1931)کلهون، :930 آگاهی این آگ»(. نوعی وهدفمنداهی است

 چیستی معرفتبر آیدیبرمدرصدد » 1913)کرایب، موقعیت100: وضعیتو آگاهی این .)

اینسطحازآگاهیدر»یعبارتبودناست.بهجدیدیاستکهبههرسببفاقدویژگیبدیهی

زمانیکهبخواهیم»درمجموع(.1933:103)صدیقی،«شودیمفعالهاروالشدنشرایطشکسته

یظاهرآگاهیعشایری[بکنیم،چنینسطحیازهابافتهدستبافینقوشی]ذهنیاخالقانهکار

توانددرساحتیم(.دومینآگاهی،عملییاکاربردیاستکه1931:091)استونز،«شودیم

هاخصلت،مهارتعملواجراظهوریابد،اگرچهقادرنباشدبهزباندرآید.اینآگاهیبرمحور

بایدشناختیهاروالو شناختمنتجازآگاهیعملیرا درحقیقت، استواراست. یتکراری،

هایروزانهپیوندداردوشناختیازنوعچگونگیاست.یتفعالضمنیوبدیهیدانستکهبا

 انجام یعنی عملی هامهارتآگاهی عملی عادتبرمبنای عنایتبهی با زندگی معمولی های

هاادامهداشتهباشند،فردهیچتوجهییهروگوییتازمانیکه»داریم.هاآنرۀایکهدربایآگاه

دهد،نداردوبااتکابهآگاهیعملیکردارخودرارهبرییمبهانگیزهومعنایرفتاریکهانجام

هاییزهانگبه»ناخودآگاهسومینساحتازآگاهیاستکه(.091-1931:023)استونز،«کندیم

(.1931:931)کلهون،«آورندیمفراهمانگیزشکنشراازآگاهمعطوفاستکهبخشیناخود

ترمهم ایجادنوعیامنیتوجودییا یهستینبعدانگیزشناخودآگاه، ینترمهمشناختیاست.

استکهبهوضعیتذهنیراحتو«امنیتوجودی»بحثدرناخودآگاهمفهومازگیدنزاستفادۀ

اوبرایتهدیدیکهافراددیگرهمراهبهوآشنامحیطیدرفردآن،درردکهمناسبیاشارهدا

:1933؛کوهن،1931:100کرایب،است)مشغولخودعادیهاییتفعالبهآورند،یوجودنمبه
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091 برای و عشایر جامعه در ناخودآگاه، از مفهوم این .)( بافندگان ،هابافتهدستعامالن(

بافندهباطیبوامنیتخاطروداشتنذهنیایمنوآرام،درکنارسایرمصداقیعینیاستکه

بافندگانتیرهوطایفۀخویشبهفعالیتهنریمشغولاست.

مفهومآگاهیعملینبایدمادرواقعهمیناحساساستکهپایهومایۀآگاهیعملیاست.

 کردار که کند اشتباه این دچار نرا که آگاهبرمبنایندیشیده عملیصورتی فاقدیمی گیرد،

استوآنتأمینپرقدرتهاییناخودآگاهویزهانگانگیزهاست.رفتارانسانهمیشهدرمعرض

زمانیکهفرد بدونیمامنیتوجودیاست. وقفهوآنکهداندچگونهبهکارخودادامهدهد،

کههمانامنیتوجودیکندیمآید،حالتیذهنیوروانیدرویبروزوجودبهمزاحمتیبرایش

استونز،کند)یمثباتیودرکل،دلهرهیباحساسدرماندگی،نگرانی،صورتینااست.درغیر

1931 :091 یمدرمجموع(. گیدنز، منظر کنش/ارغمیعلتوانگفتاز مفهوم درکنشگرینکه

یهرنظ مبنا هدفمند و استداللی آگاهی نمادی، متقابل کنش یقرارمهای مفهومگیرد، در

گیرد.یمیابی،آگاهیعملیمبناقرارساختعاملیت/عاملنظریۀ

 قواعد و منابع
ساختار داندیممنابعوقواعدمجموعۀراگیدنز . مؤلفه دو خصلتبهتوجهبا»این

الگوهاییموپذیریبرخوردارندیبترکوییجاجابهمهمویژگیدوازیریپذانعطاف توانند

(.قواعد،جزئی2119:013)ترنر،«کنندایجادفضاوزمانراستایدرراجتماعیاروابطپیچیدۀ

رادرککردهوهاآنکنشگرانپذیریهستندکهیمتعمهاییهرو»وکنشگرانازقابلیتمعرفتی

شرایطمتفاوتی یکیمکاربهدر عبارتاستاز یکقاعده تکنیککهشناسروشبرند. یا ی

ضمنیآگاهیطوربهدربارۀآن،غالباًفقطکنشگرانسازدویمیکنشفراهمفرمولمناسبیبرا

درهاآنییهستندکهعاملیندربازتولیدهاآنینقواعدترمهمی،شناختجامعهدارند.ازدیدگاه

(.1939:1)مقدسیوقدرتی،«دهندیمیاپهنهمشخصیاززمانیافضامورداستفادهقرارطول

ینبایددرهمچن،نهدرآگاهیاستداللی.قدرترااندنهفتههایعملیروزانهیتفعالدر»قواعد

کهبهاعتقادگیدنز،رفتارتابعقاعده،ازکنشاجتماعیمعناداریدرحالرابطهباقواعددرککرد؛

اوییجدا ینبرایننظراستکهقواعدزندگیاجتماعی،اهدافدیگریراهمچنناپذیراست.

(.1333:21)تاکر،«یکازاعمالقدرتاجتماعینیستندتفکقابلسازند.قواعد،یمزبرآوردهنی
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 ذکر را قواعد وجه دو یمگیدنز »کند. قواعد، این از یهنجاربرخی توسط که کنشگراناند

یانبقابل و یماند به هاآنتوانند قواعد از دیگر بسیاری اما کنند، درکطوربهرجوع ضمنی

یم تعامل هدایتجریان برای و کاربهشوند یمگرفته و آسانبهشوند کالم به آیند.یدرنمی

کنشگرانعالوهبه خود مواجهات یمدرمورد را قواعد جدیدیصورتبهتوانند ترکیبات

درآورند » 2119)ترنر، وقواعدتفسیریمرتبطبا013: معنا ایجاد قواعدهنجاریمرتبطبه .)

برایمصنوعاتازاستفادهمنابعتخصیصیهمان»ررفتارهایاجتماعیهستندودهامجازات

برایانجامامورکنشگرانتسهیالتیهستندکه»(.منابع2119:013)ترنر،«استطبیعتکنترل

هاآناز شاملچیزهایییماستفاده گیدنزمنابعرا یمکنند. آورد.یموجودبهداندکهقدرترا

یشتربسیجبکنندیکمنبعنیست،بلکهیمهایاجتماعیتلقییهنظرکهبسیاریازهگونآنقدرت

 به استکه منابع کنشگراندیگر را امور وجودیمقدرتانجام قدرتالزمۀ بنابراین دهد؛

 از استیرساختزبسیاری ها » 1333)تاکر، :31 بنابراین از»(؛ بیش چیزی اجتماعی تعامل

یموجوددرقدرتومنابعهاتفاوتارینیست؛چراکهپیامدآنحاصلتابعیتازقواعدرفت

همکهمعنابدیندارند،دوسویهرابطۀقواعدنیزباکنشگرانینافرادوهمچنافرادنیزهست.

قاعدهپیرو آنایجادکنندۀهمواند » تکرارپذیری32-31)همان: روزمره،تعامالتدر(.

یابیساختنظرموردقواعداجتماعیهاییژگیوینترمهمجملهازنانوشتگیوبودنغیررسمی

.آیندیشمارمبهگیدنز

 مندی و پیامدهای ناخواستۀ کنش یتن
درهاآنبرد؛زیراکاربردکاربهییمانندنیت،دلیلوانگیزهرابایدبااحتیاطهاواژهازنظرگیدنز،

به ونیزبدانجهتکهاینمفاهیم،بودهاستمربوطییهرمنوتیکیگراارادهمتونفلسفیغالباً

(؛بنابراینگیدنزمفهوم1939:123کسل،گسلند)یممکانیآن-هایزمانیینهزمکنشانسانرااز

داندیامعتقداستکهنتیجۀیمکندکهفاعلآنعملیمایتعریفیعلممندیرامشخصۀیتن

گیردتابهایننتیجهدستیابدیمادۀعاملقرارخاصیخواهدداشتوچنیندانشیمورداستف

( 193همان: پیامدهایهاکنشاعمالوواقعبه(. دنبالبهیاناخواستهیمستمرروزمرۀعامالن،

 باشندوشرایطیمدارندواینپیامدها یهاکنشیبرایاناشناختهتوانندبازخوردهاییداشته
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اینامرقابل یکزبان،کردنصحبتهبهزباناست؛برایمثال،صحیحتشبیبعدیپدیدآورند.

همان(.)یستنکردندربازتولیدآنچنینمنداست،امامشارکتیتنعملی

قابل نیز بافندگی نظام در امر دستهمین از است. عینیینایابی که رو یاسوژهکردن

به عملی بافندگان، توسط یکنقشذهنی یتنتصویردرآوردن است، جهتمند تالشدر اما

یمثبتوهاجنبهبافندگی(فارغازعمل)بازتولید(آنچنیننیست.این)ینیبازآفربازطراحیو

 پیامدهای عملیاناخواستهمنفی، نوع از بافنده عمل است ممکن اگرچه داشت؛ خواهد

ولیدرناخواستهباشد،یعنینقشیرادرذهنخویشتداعیکندوتالشکندبهتصویردرآید،

میلبهآنداشت،آنچهاثرعدمهمراهیفنونوساختاربافت،نقشیغریبیاکمیمتفاوتبا

یریبخشیازگشکلبرمتنبافتهظاهرشود.پیامدهایناخواستهدراثرکنشوعملبافنده،به

 منجر تجسمیعشایر و یمهویتهنری اعمال )شود. ناخواسته که درطوربهاعمالی اتفاقی

مفهومیازپیامدهایناخواستهجداکرد.هرچندوقتیلحاظبهتوانیمدهد(رایمبافندگیرخ

اهمیتی دیگر تمایز این باشد، غیرعمدی کنشعمدیو میان رابطۀ معطوفبه اصلی توجه

دهند،عمدییاغیرعمدی،رویدادهاییهستندیمانجامکنشگرانآنچهنخواهدداشت.پیامدهای

دردامنۀقدرتعاملقرارهرحالبهداد،اماینمکردرخیمبهشیوۀمتفاوتیرفتارنشگرککهاگر

فاصلۀزمانیومکانیدورتریازمتنوزمینۀاولیۀعملپیامدهایهرقدریطورکلبهگیرند.ینم

احتمالداردکهاینپیامدهاتعمدیباشد.کمترعملداشتهباشد،

 قدرت
 قدرترا بخشاصلیمنطقعلماجتماعیبمثابهگیدنز بنابراینیمۀ وجوددرواقعآنچهبیند؛

عاملیتمبنایبنیادینقدرت پیرسون،است)دارد،عبارتاستازعاملیت،ساختاروقدرت.

پایهوعنوانبهیاجتماعینیازمنداستفادهازعنصرقدرتهاتعاملرو،الزمۀینا(.از1930:104

پییهما تواناییکنشگروندمنطقیبینعملایمطمئناز گیدنز،تغو نظر از ییردهندگیاست.

طوربهیقشقاییوهابافتهدستقواعدومنابعشرطالزمبرایاعمالقدرتهستند.اینرویهدر

هایشیرینمودیآشکاردارد؛زیرامنابعیعنیموادومصالحضرورییچهقالوهاگبهمنظمدر

هایبافتن(درنظامبافندگیعشایر،دویوهشفنونوقواعد)ساختار(وتار)بافساخت(وبافت)
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 در قدرت ینیعمؤلفۀ هاساختسازی هنری قالییمشماربهی بافت فرایند در که روند

شود.یمدیدهکمتربافتوکالسیکوجودنداردیایشهر

 ی قشقاییها بافته دست
معناهابافتدست شبکۀ شرایطیقشقایینمودار در اینایلاستکه هنر فرهنگو داریاز

)این هنرمند مکانیتوسطبافندگان زمانیو توانمندکنشگرانخاصبافندگی، هاییهسرماو

درگذشتهیالخهاییپردازنقشمانندیباجتماعی(،جامعۀعشایریومداومتکمابیش انگیز،

هایشیری،بخشیازاینشبکۀفرهنگیویچهقالوهاگبهبافتهوعرضهشدهاست.دراینمیان

بهکهاستموروثیمفاهیمازنظامیونمادهادریافتهتجسمدارِیمعنالگوی»هنریاستکه

شودیمدادهنمایشانسانیارتباطبرقراریابزارهاییلۀوسبهنمادینیهاشکل )گیرتس،«

روند؛بنابراینایننوعیمشماربهنمادینهاوقدرتیهسرما(کهبههمراهبافندگان،1319:33

 جهانبهکهاستمشترکیونمادینمعنایییهانظامدربردارندۀ»هابافتهاز هاانسانپیرامون

بخشدیمشکلوانسجام » 1931)وودوارد، :30 یهابافتهدست(. از ینترآراستهقشقایی

کیهابافتهدست بعدفنی، از زیباشناختیدارایماهیتهنرییعشایریایراناستکه -فیو

آفرینشدستانمحصولکهاستکاربردیوبومیهنرهایازنمودی»هابافتهقومیاست.این

قومیوبومییهاارزشوهاسنتخالقیت،معرفیزندگی،شیوۀۀکنندعرضهبافندگان،هنرمند

است وجمعیورهایشخصیباوسنتوپشتوانۀازواستهنریکیفیتدارایکهمیراثی.

(.در110-1931:119فر،ییقشقا)افروغو«استبرخورداراقتصادیوتولیدیماهیتهمچنین

.شدهاستیقشقاییدرپنجطبقهنشاندادههابافتهدست،انواع2یرتصو


هایقشقاییبافتهبندیدست.طبقه2تصویر

منبع:پژوهشگر
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 ها گبه
استکهبخشیازعاملیتفرهنگیقشقاییناکدرشتوخیالیذهنی،یهابافتهگرهازیکیگبه

همانقالییاقالیچهاست؛بااینتفاوتکهدرواقعرود.گبهیمشماربهوهویتهنریاینایل

یمنسجمومنظمقالیبرخوردارنیستومانندیکبومنقاشیاستکهپردازنقشازطراحیو

هاییژگیوباهرنقطهازآنباسلیقهومیلبافندۀنقاش،منقوششدهاست.گبهدلخواهبهگویی

وبافتوسهولتسادگیجملهازبسیاریهاییتقابل»کاربردی،ودرابعادهنریخود،آشکار

درکهامروزیشهرنشینانسانهاییقهسلمنطبقباتصویرییهاارزشوزیباییحیثازنیز

است،داشتهگستراندنیمحفوظیهابافتهدستبرایجاییهنوزخودداخلیمعماریفضای

هاشاخصازبسیاری»(؛زیرا1933:1یمیناغانی،ابراه«)داردعرضهبرایچندانیاستعدادهای

رهاییپردازی،یالخی،بافبداههوذهنیهمچونآفرینشنقوشوگبهبافتفراینددرمعیارهاو

قاعدهدوبندیقاز بافندگدرموجودومتعارفساختارهایوها نظام یبرمبنایپردازنقشی،

،بافتهدستاینبافتچگونگیدرنهفتههاییژگیودیگرازبسیاریوفردیدیدگاه درآنرا

آفرینشفرایندنحوۀوقرارداده(9یر)تصویستمبونوزدهمقرننقاشییهاسبکتشابهوتراز

نقاشانازبسیاریایهینقاش سبکاین را آن گبهاینبافتفرایندبهها «کندیمنزدیکها

درکاستیباوجودامابودند،دلنشینرنگیوسادهطرحیدارای»هاگبه.(1011:101)افروغ،

همهروافتادندمقبولابتداهمانازطراحی، آنبرروز )افزودههاهواخواهان تناولی،شد

گذردیمذهناودرکهچیزهاییازواطرافمحیطوطبیعتازراگبه،نقش.بافندۀ(1939:1

گیردیماوستتوجهموردو ازالهامباوخودسلیقۀبهبناوبافندگانآساناستگبهبافت.

در.بافندیمگبهنرمزمینۀبرراگوناگونومتنوعنقوشآزادی،وکمالراحتیباخودتخیالت

.انجامدیمسکونبهواستآورماللتکرارشود؛زیراینمتکرارواستمستقلنقشیهراهگبه

اندازۀنهرنگبافند،نهیمنقشییاگلیاگر.ندارندموضوعاصلباارتباطیهیچهانقشاغلب

نیستمتناسبوجههیچبهاجزا حاشیه. گبهدر معمولها منیست. یهابافتهانواعیاندر

ی،عشایر بافندگانوذهنیهاییتخالقبروزوجوالنعرصۀینترمناسبگبه اینحسی

نقشراخویشذوقیاتورنگخیالۀخویش،بافتدلپهنۀبردارندتمایلکهاستبافتهدست
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کارشتزئینوکردنگلگونبرایالیتغیروثابتاصولبهگلیموقالیدرهرچقدر»بافنده.کنند

(.1933:4یمیناغانی،ابراه«)بردیمبهرهیشتریبسیالیتخیالوآزادیازبهگدرباشد،مقید

هایمدرنهایسبکهاییازنقاشیهایقشقاییونمونه.شباهتگبه3تصویر

منبع:پژوهشگر

 از یژگیوبرخی عبارتهاگبههای از: ،یبافبداههوبافییذهنصورتبهبافتفراینداند

 پردازشبافدرشتساختار دریافتصورتبههانقشی، الحظهآنیو فضا، کردنینهمنشیاز

شکسته(،تأثیرگرفتهازطبیعتبهسببآزادیاز)یهندسیخالص،استفادهازساختارهارنگ

رنگق سطحو ازشکل، شدهخالصهیدوبندنقشوطرحاستفاده کاربرد یطبیعیوهارنگ،

گی محدود، پیرامون.محیطوطبیعتازملهمیپردازنقشاهی 0یرتصودر ازهانمونه، یی

یقشقاییهابافتهدستیاصیلوقدیمیقشقاییکهنمودیازقدرتوعاملیتهنروهاگبه

.شدهاستاست،نشانداده
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هایقشقاییهاییازگبهنمونه.1تصویر

 www.carpetvista.com/carpets/gabbehبع:من

 های شیری یچهقال

هایتصویریایرانوعشایرقشقاییاستکهدریچهقالیازفردمنحصربههایشیری،نوعیچهقال

 شد. عرضه و بافته قشقایی، ایلی جامعۀ در بیستم و نوزدهم تجلییچهقالقرن با است هایی

یبافتنقشسنتیوجابهها،بافندهیچهقالمینۀآن.دراینیۀشیریاشیروخورشیددرزمانقش

بافت.کردهاستیپردازنقشانتزاعیوتجریدیدرزمینۀقالیچهصورتبهمعمول،شمایلشیررا

وشخصیموضوعیمعموالًونداشتهتجارتیۀجنب»شهرت،وتولیدزماندرشیریهاییچهقال

ناهمیتیکهشیردرمیاوسنتی،مذهبیتمعتقدا،قتاریخیباسوبهتوجهبااست.بودهسفارشی

یشیریازابتکاراتعشایرفارسوهاگبهرسدکهطرحوبافتیمنظربه،داردینسرزمنیایلاها

غالباًازدوسدۀقشقایییهادرگبهشیریۀمانقش(.1910:110)نصیری،«هاباشدییقشقاازجمله

ایننقشهمهاگبهاخیردرمتن شناختیونمادیناست.زماندارایمفهومزیباییظهوریافت.

هاییتعاملیکیازبههایشیریرایچهقالساختارشمایلشیر،فنونبافتوفرایندذهنیبافت،

 در قدرتی و منظومارزشی کرهابافتهدستۀ تبدیل قشقایی استی وده تصویر با ارتباط در .
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بافییاینشیوهازهنردرسنتقال»(معتقداست:1943:29وقالیچه،تناولی)بافیدرقالیشمایل

ازیامرحلهچنینرابه]یاحیوان[بافندگانیتوانستهبودندتصویرآدمیینکهاست.اسابقهیایرانب

بهرههایشانیشهاندصفاوسادگیبرسانندوازخطورنگبرایبیان ونوازشچشموروح،

امااز،اجتماعبودندقشرهایترینیینخصوصکهخالقاینآثاراغلبپابه؛آوراستاعجابگیرند

جنبش»درجنبشهنریزمانخویشیاشرکتفعاالنهتصویریهاییچهکهبافندگانقالییآنجا

تصویرگرایی » بهداشتند، ارادتم و احترام میزان قالسببفزونی نوع این .«شدهایچهبافندگان

اواخریمشماربههایشیریبخشیازهویتبافندگیوماهیتهنریقشقاییچهیقال رودکهتا

ها،یچهقالشد،اماامروزهاینیمینیکماکانبافتهنشکوچقرنبیستمودرزمانزندگیمتحرکو

.هاستشدنشانداده1یرتصوهادریچهقالییازاینهانمونهیونایابهستند.اموزهصرفاًآثاری

شیرباخورشیدکامل»هایمختلفازجملهیتموقعوهاصورتهادریچهقالیۀشیردراینمانقش

،دوشیردرمقابلیکدیگربههمراهنمادیازناهید،شیرباخورشیدنیمه،وشمشیریدردست

بزرگ ویشیر سر پشت در قرارگرفته بز، یا گاو از تر شمشیر، با تنها شیر بدون «آنیا

رفتهاست.کاربه(1930:49زاده،یپشوتن)






 های شیری یچهقالو  ها گبههای برجسته در  یتعامل
مؤلفۀعاملیتهابافتهدستینظریۀگیدنز،عالوهبرساختاروفنونبافتدربرمبنا یقشقایی،

 و بافتار مقولۀ در بافتهم اینمشارهابافتهیابیدر عاملیتدر شاملهابافتهدستکتدارد.

 های شیری قشقایی هایی از قالیچه . نمونه5 تصویر
 www.essiecarpets.com/منبع: 

www/nazmiyal.com 
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،کنشگربوم(زندگی،قوۀخیالواندیشۀپویایبافنده،بافندۀعاملویستزجغرافیاو)یعتطب

بهنوعاندیشهوادراکفردیهاآنیانتزاعیوتجریدیاستکهبخشیازهاطرحنقوشو

 از بخشی و هاآنبافنده و فرهنگی بستر در با»ریشه از فرهنگییوابستگزتابی قومی-های

یخاصازهاههربسرزمینیکهدرآنبارآمدهورشدیافتهونیزتجربۀزیستیهنرمنداندر

(.1931:14ازبارناردووولفلین،بهنقل)نرسیسیانس«زمانوتاریخاست

 کنشگربافندۀ عامل و . 1

خشیازمنظومۀعاملیتوعاملآفرینندهخالقونوآور،بکنشگریکعنوانبهبافندۀعشایری

 زبان با یعنی وپردازنقشاست؛ احساسات و اصیل موجوداتی و جهان بافته، بوم در و ی

 بدیع یمادراکاتمطلقاً جوان را ذهن زبان تصویر، بیان نقشیمآفریند. با بافنده کردنکند.

شدهازذهنبافنده،همیشهاریرونقوشسینایالی،خالقزبانذهناست.ازخنقوشبدیعو

 و احساسات و زندگی ویشهاندنمودار تازه واقعیتی آفرینندۀ گاه بلکه نیستند، او های

ۀواقعیتیآشکارکنند.بافندهبااستعانتازقوۀناخودآگاهذهنیوقدرتخیالخود،اندناشناخته

 فعالو نقشکارکرد است. نهفته تصویر نقشو پسهر در سرچشمۀاستکه و دارد پویا

 آن، زادگاه نقوشیالخحیاتو مشاهدۀ و بررسی با است. عشایریهابافتهدستپردازی ی

دمیدرم هر و زاینده نیروی نیست؛ خودآگاهی کاهیدگی و نقض ناخودآگاهی، که یابیم

یندهفزا نهدرفرایندخلق»ایاستکهجویایزبانحالیاست. خالقیتبافندۀصاحبذوق،

قشن هانگارهو رخ مکرر همیشه آرایشاشکال، و کاربرد چگونگی در دریمکه و نماید

یکهازخویشتناونشاندارد،آفرینندگیفردیبافندهدراتازههایبندییبترکنمادپردازیو

(.1911:10)پرهام،«کندیممحدودۀسنتفرهنگیتحققپیدا

 قوۀ خیال و اندیشۀ پویا. 2

 یترمهماز مؤثر عوامل خلقن در نگارهای و وهابافتهدستنقش خیال عنصر قشقایی، ی

 فردی احساسات تجلی و خالق ذهن تراوش حاصل که است اینبافندهخالقیت است.

 و خیالی یالخخصوصیت و یالیخپردازی ناب، بافندگانخصوصبهنگاری تجربیات در

بافعشایرباشد.یادآوری،حفظ،بازاندیشیینذهینویژگیاینعامالنترمهمقشقایی،شایداز
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یژهدروبهپذیرد.درفرایندآفرینشنقوشیمسیلۀتخیلصورتوبهیخاصهانقشوآفرینش

 بافبداههپدیدۀ در آن نمود که بافگبهی انواع و یچهقالی دیده پذیرندهمیها بافته خالق شود،

درهرلحظهمی زیرا نوعنیست؛ نقشیتواندمسیر، طرحو با تغییردهدو آفرینشرا وفرم

تعیینازپیش و تخیلساخته گوییاندیشیدن، نیست. مواجه بیانشده و درونیکردن وکردن ها

تراست؛چیزیکهسوزانلنگرتروپسندیدهصورتنمادینآسانتمنیاتبرایبافندۀعشایریبه

همبه دارد. نظرلنگر»نوعیبهآناشاره می،از ما بیانمیبینآنچه کنیمیکاندیشیموآنچه

هایمانمحدوداست.مااینکارراشکافبزرگوجوددارد؛بهعبارتیتواناییمابرایبیانایده

«عنوانیکنمادعملکندتواندبهدهیم.دردیدگاهلنگرهرچیزیمیبهکمکیکنمادانجاممی

(.1930:01)ساداتیومهرمحمدی،

 ی ناب طبیعیها رنگنقوش انتزاعی و تجریدی و  .3

یاستکهتوسطاتجربهینابهنریقشقایی،حاصلدانشوحاکیازهابافتهدستآفرینش

ینیمتناسبوهمنشیزیوآمهمهموارهباهابافتهسازیاینیفتلطآید.یمرنگونقشپدید

عنوانبههانقشوهارنگشود.یمینهسازیونهاد،هستیهانقشوهماهنگیهارنگپسندیدۀ

هامؤلفه هویت زیباشناختی، هابافتهدستی شکل مقامیمرا باالترین در عناصری دهند:

غایتیتهو اندازنقشسازی. و گشکلی یهمانقشیری با قرارگیریپردازرنگها و استوار ی

،ایجادتعادل،تقارن،نظموهاهبافتدستیطبیعیبومیوگیاهی،برپهنۀهارنگیازامجموعه

یهارنگ»واحساسبافندهاست.ارادههایدیداریاستکهمنطبقبرنگاه،نیت،یژگیوسایر

عاملاصلیشهرت دلپذیر، ییاستکهازفارسبیرونهابافتهدستیرگعالمپرمایهوهمواره

آیدیم » 1911)پرهام، :91 همنش(. چیهارنگینی سرد، و گرم وهارنگنشی چهارفصل ی

یرترچشمگترویغنراهاآنهایفروزانیکهاغلبرنگسپید،یآبوهاسرخبرکتوانبوهی»

یاینخطهاست.تنوعطرحونقشدرهاگبههاویچهقال(،ویژگی1313:34)دیلی،«سازدیم

ستوفرهنگقومیزییطمحیقشقایی،حکایتازدرکعمیقهنرمندانبافندهازهابافتهدست

انگاشتنآنمنابعغنیحافظۀجمعیاستکهنادیدههابافتهیاینهاطرحوهانقشخویشدارد.

هانگارهیزیباشناختیوهویتقومیعشایر.رفتارهایمقتدرانهدرهاارزشگرفتنیعنینادیده

یقشقایینشانهاتهبافدستیخودرنگدرهارشتهیگیاهیونیزهارنگهایمتنوعازیفطو
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 یباز بافندۀ تولیداتاست. این ابتدایی طبیعت و کیفیاتوکنشگرپیرایگی آفرینشاین با

دهدتابهعمل،ذوقوذهنیخالقیمهابدانتجربیاتزیباشناختی،حسیلطیفودرخشان

کندکه اگونهبهاشاره انتزاعیدر هایهنریبومیتجلییدهپدینمادینو نقوشاستکرده .

عاملیت بافتو فنون و تجریدیحاصلساختار انتزاعیو قدرتمندساده، شناختییباییزدر

»4یراست)تصو نقشطرح(. و محتوایگبهها متنو در هاهایموجود هایشیرییچهقالو

تجریدی بهاستشکستهوانتزاعی، رو فرسادهیسوو دارد. بهاگرایی بافتنیز صورتیند

یداریشناختیودهایزیباییترینشاخصبافیاستکهازمهمبافیوبداههبافی،حفظیذهنی

 (.1931:11افروغ،هایایرانیاست)بافتهایننوعازدست()بصری


.درختزندگی،گلنیلوفر،ستاره،شیروخورشید،طاووسونقوشانسانی،6تصویر

هایقشقاییها،قالیوقالیچهازنقوشگبههایینمونه
 www.catalinarug.com; www.essiecarpets.com; www.luxcrafts.ir/product/qashqaiمنبع:
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 بوم( یستزجغرافیا و ) یعتطب. 4

مناسباتاجتماعی بخشمهمیاز قشقاییاست. جامعۀعشایر بستر طبیعتمحیطزندگیو

 طبقشقاجامعۀ مرتبطبا یی، از یکی قدرتیتعاملیعتاستکه و ساختار در برجسته های

درقالبعناصرمختلفهاگبههایشیریاست.عاملیتطبیعتدرمتنیچهقالوهاگبهنمادین

)یعیطب در و جانوران( رودخانه، دشت، درخت، یچهقالکوه، نمودار عنصرشیر با شود.یمها

یوآفرینشدستپردازنقشخیالبهقوۀناندیشه،نبوغوۀعشایریباالهامازطبیعت،توابافند

یم و هانقشزند یهمانقشو و شکسته انتزاعی، شکستهشاخههایی متن در هابافتهدسترا

تقلید»آفریندواینمهماستکهبرداشتوالهامازطبیعت،باخالقیتونبوغهمراهباشد.یم

بستهازطبیعتنیست.بهبیاندیگر،تقلیدازطبیعتوگوشبرداریچشمیکپازطبیعتبهمعنای

بایدازصافینبوغبگذرد نقلاز)ژیمنز« به 1931باتو، کوماراسوآمینیزدررویکرد211: .)

گراسنت تفسیر و سنتیی هنر از پرهیز مشترکیعتطبی، وجه همۀگراییرا ویمادیان داند

ازعهنرهایبومیوسنتیخاصههنردینیامریاستکهانواهمۀگراییدریعتطب»گوید:یم

آن 1شودیمپرهیز » 1930)کوماراسوآمی، :14 ویژگی(. بااز رفاقتآن سنتی، هنر بارز های

موهبتمسلمخداعنوانبهانساندرنگاههنروهنرمندسنتیهموارهبهطبیعت،»است.طبیعت

تصاویریکهاز»یراستبه)همان(.«شماردیهوعزیزمیامگرانآنرانهدوبرانسان،احتراممی

بافنده[ناظر]آید،حاصلجریانیدوجانبهبینیموجودبهبافنده[ناظر]طبیعت[درذهن]یطمح

درذهنخودآنراکند،یمیعواملبصریمحیطراانتخاباپارهبافنده[ناظر]ومحیطاوست.

راکهدرهرآنچه»ۀعشایریبافند(.14-1910:31)لینچ،«دهدیممعنیبهآنآوردویمبهنظام

ایبرایبیاناحساسات،ذوقوارضاییلهوسعنوانبهبیند،یمخویشروزمرۀطبیعتوزندگی

یهانگارههاویهمانقشبافد.یمیخویشهابافتهدستپهنۀروحسرشاراززیباییخویش،بر

فرهنگعشایرهابافتهدست ، را یبازمی ارتباط و طبیعتویبتاباند با را ایلی زندگی واسطه

 ماورا یمجهان چننمایاند. در بیشیهمانقشینفرهنگی، آنکهها از تزئینی باشدجنبۀ ،داشته

(.1939:01پور،یونهما«)کندیمسمبلیک(پیدا)یننمادهویت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
،صص3شمارۀهنر،فرهنگستانپژوهشنامۀروش،وهازمینهگرایانه،سنتنقد:بهکنیدنگاهبیشتراطالعاتبرای.1

94-11. 
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 های شیری قشقایی یچهقالو  ها گبهساختار در 
یوابستهبهنظریۀگیدنزهامؤلفهحثوبررسیوتحلیلعاملیت،عنصرساختاروسایربعدازب

شود.ذکرایننکتهحائزاهمیتاستکهساختاریمیموردمطالعه،بررسیوتحلیلهابافتهدر

.دراینبخش،ساختاروقواعدبافت،شدهاستدررابطهبافرایندوفنونبافتدرنظرگرفته

شود.یممنیتوآگاهیبافندگان،بحثوبررسیقدرت،ا

 نقش و طرح آفرینش فضای: بافت ساختار
رود،عرصهویمکاربهساختاربافتکهمعادلبامفاهیمدیگریمانندروش،شیوهومکانیسم

زنند.ساختاریمیطرحونقشرقمپردازنقشفضاییاستکهفنونبافتدرآنبرایایجادو

فنونبافتیمبافتشکلتوسطفنون ترمهمگیرد. یریساختاروطرحوگشکلینعاملدر

بافتهدستنقوشزمینۀ یکبافندگیفنمطالعهطریقازاستمعتقدوولفای.هانساست.

وسیاسیاقتصادی،عقایداحتماالًوهنریوفنیکارهاییرساازشناختیبهتوانیمتمدن

شناسانهفنعاملیک»بافت(.فنونوساختار1912:111ولف،دستیافت)وتمدنآنمعنوی

استهانقشواشکالیاهانگارهونقشیینماجلوهوظهوروهابافتهدستآفرینشوتولیددر

بافتهدستازایناجزادربومیکهرکداموازدرگیرشدنتار،پود،پرزوپیچوشکلقرارگیری

نظیرقالیوگبهبافتهدستیکخلقوشدنچگونگیبافتهواقعبه.(1931:111)افروغ،«است

وسیلۀساختاروسازوکارمرتبطباآنشکلهایموجوددرمتنآنبهیهمانقشازآن،ترمهمو

یقشقاییمتنوعهابافتهدستگیرد.ساختاروفنونبافتنمودیازعواملآفرینشنقوشدریم

یشاملپنجطبطورکلبهو و 1یراست)تصوهایآنیرمجموعهزقه از آنجا(. ویچهقالکه ها

(لولتمامنیموبافت)لولهاآناست،ساختاروفنونبافت(دارگوشت)دارپرزییهابافتههاگبه

 .شدهاستتوضیحداده1.اینپدیدهدرتصویراست
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ساختارهااینهایبافتهزاهایینمونهوهازیرمجموعهبافت،فنونوساختار.7تصویر

پژوهشگر:منبع

 های شیری یچهقالو  ها گبهساختار در 
برمبنا و بافندگی نظام در ساختار گیدنز، نظر شبکۀهابافتهدستی بر عالوه مطالعه، یمورد

یاکالبدآنیاچگونگیفرمنقش،بلکهشاملخواصساختارینیزبافتهدستمحتوایتاروپود

پیوستهدربازتولیدانواعطرحونقشوطوربهشاملقواعدومنابعیاستکه.اینخواصاست

حت ساختار این زیرا آفرینشنقوشدخالتدارد؛ در نو فرایندهای و بافندگی فن ۀمثاببهی

طریق از صرفاً یتفعالخواصساختاری، اجراهاکنشها، طراحیو عملکردهایبافندگان، و

نظاموفنونسطحهردوکهاستپیوستاریهایشیری،یچهقالوهاگبهبراینساختارشود؛بنایم

هابافتهینگاهگیدنز،ساختاردراینبرمبناشود.پسیمبافندگانراشاملنیزآگاهیوبافندگی

 یمرا با ارتباط در )بایست تواناییقواعد هم که کرد درک منابعی و بافت( وفنون بخش

اگرچهمحدودیتدرفرایندبافتافزاقدرت هاویچهقالوهمبرخوردارازمحدودیتهستند.

شودوسببمتمایزشدنیمیرینقوشانتزاعیوتجریدیمنجرگشکلکهبه-یقشقاییهاگبه

ونمادینمختصمدارارزشنوعیقدرت-شودیمشهریبافتدستهاییقالازهابافتهاین

منابع،وقواعدازاستفادهباکنشگرانکهاستفرایندییابیساختاست.نظامبافندگیعشایری

طبیعتو)یزندگوفضایزماندرراستایآنرایدرمحتوایپردازنقشوبافتهدستساختار

نهادینهیستز بوم(، تولیدطوربهو ضمنیمبازتولیدومداوم، اکنند؛ بافندگان یریعشاینکه

پیروهمکهمعنایدوسویهدارند.بدینارابطهیبافندگی(هاسنتفنونوقواعد)قشقایی(با)

ی،برخورداریازاختیارپردازنقشآن.تکرارپذیریدرفرایندبافتوایجادکنندۀهمواندقاعده

بافیشهریویقالواصولیکهدرهاچارچوبیوپرهیزازپردازنقشوآزادیمطلقدرایجاد
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قواعدبافندگیدرهاییژگیوینترمهمی،ازجملهبافبداههبافیویذهنهاست،کالسیکنهادین

هایشیریقشقاییاست.یچهقالوهاگبهتولید

 های شیری یچهقالو  ها گبهدر  بافت( فنون) قواعد
بافندگیمتنوعیهاسنتوهایوهشاصول،فنون،شاملقشقاییهاییچهقالوهاگبهدرقواعد

انواعساختاروبافتدراکنون،بهتادوربسیاریهاگذشتهازبافندگانتوسطکهاست

تفسیرینوعازگیدنزنظریبرمبناقواعداینرود.یمکاربهایلاینکاربردییهابافتهدست

پیرویقواعداینازهمنقوش،آفرینشوبافتفراینددربافندگانوی،اعتقادیبرمبناواست

بهینینشکوچاززندگیشیوۀتغییرآغازبااگرچههستند.هاآنآورندۀوجودبههموکنندیم

ورفتبینازقشقاییبافندگیساختارهایوفنونازبسیاریگذشته،قرننیمدریژهوبهاسکان

وگلیمقالیچه،نظیربافتهدستچندصرفاًبافتبرایبافندگیفنوناینازشمارانگشتامروزه

بافتهدستیکساختاررود.یمکاربهواستفعالتزئینی،یهابافتهمواردبرخیدرومجاجی

(تکنیکفن)»شود.یمپدیدارپرزوپودتار،همچونعناصریموقعیتوبافتفنبراساس

وبافتهدستیکدربافتناصلیعاملکهاستقشقاییبافندگینظامدرعنصرینترمهمبافت

یابافتهوپرز،پودتار،چگونگیرفتاروبافتفنبدونینکهاچهاست؛طرحونقشآفرینش

(.1931:111)افروغ،«آیدیوجودنمبه

 های شیری یچهقالو  ها گبهقدرت در 
 هابافتهدستتعریفقدرتدر خاصه هاگبهیقشقاییو متفاوتاست.یچهقالو هایشیری

بومی هنریو اینآثار خود وبهاساساً عناصر بسیاریاز برتریدر اجتماعیو دلیلجایگاه

قدرتهامؤلفه نمودیاز و نمادینفرهنگیجامعه سرمایۀ شکلظاهری، فنیو یهنریو

 یمشماربهنمادین »روند. فرهنگی، امجموعهسرمایۀ از بدونهاثروتی که است نمادین ی

قدرتشناختیادرواقعرمایهشود.اینسینمشودوبهارثبردهینمکوشششخصکسب

شامل مداوموکاربهشودونیازیمقابلیتاستفادهازکاالهایفرهنگیدرهرفردرا طوالنی،

پ و یادگیری پذفرهنگیگیر، ]یری ازآنکنشگر هدف با را بافنده[ عامل، یردپذیمخودکردن

3کهدرتصویرگونههمان،هایشیرییچهقالوهاگبه(.قدرتدر1931:31شویرهوفونتن،)



 

 

 

 

 

  هایشیریقشقاییبراساس...هاوقالیچهتبیینعاملیتوساختاردرگبه

  

 

 

 

413 

 یمدیده عناصرو از برساخته خیالیویتعاملشود، مانندذهنپویا، هایدرونیوسوبژکتیو

 توسط که است جمعی و فردی باورهای و عقاید نیز و هاآنخالق هاطرح، یهانقشو

فردمنحصربه قالی از متفاوتی بافتدستو بافته زمینۀ بر را ازپردنقشکالسیک کند.یمی

بافتار(متنیوساختار)خالقاناینآثاروعنوانبهاصلیکنشگرانینبافندگانیاعامالنوهمچن

یانتزاعیهاطرحهایشیری(آفرینندۀنقوشویچهقالوها)گبهییقشقایهابافتهدستمحتوایی

اریوتخصیصیتولید،قدرتدرسطحساختاری،ازتقاطعمنابعاقتدواقعبهوتجریدیهستند.

مکانودومیازطریقکنترل-شود.اولیازطریقگسترشکنترلاجتماعیدرراستایزمانیم

یابد.یمطبیعت،توسعه

بهنظرگیدنز،قدرتبرذهنیتتقدممنطقیدارد؛زیراکنشمستلزمقدرتیاتواناییتغییر

ساختاری نظریۀ بنابراین است؛ موقعیت قائلشکل با شدن برای قدرت باکنشگرشدن ،

شناسی(یایدهکنشگر)پدایندارندودرعوضبهنیتیریگجهتهاییکهتمایلبهچنینیهنظر

 اهمیتزیاد ساختاری( )کارکردگرایی بیرونی مخالفیمساختار است)دهند، :1911ریترز،

جتماعی،اینواژهرا(.البتهبایددانستکهگیدنزدربررسیقدرتدردرونساختارهایا110

برد:یکیدرمعنایوسیعودیگریدرمعناییمحدود.درمفهوموسیع،یمکاربهدردومفهوم

مثالًقدرتانجامدهد)یمیافرادپیوندهاکنشناپذیریبایکتفکگیدنزتحلیلقدرترابهطرز

گوید،یمانسانیسخنیککار(.درهمینمفهوماستکهگیدنزازقابلیتتغییردهندگیکنش

بهمعنای گیرد.بهعبارتیمدرنظر«قدرتبر»امادرمفهوممحدودآن،گیدنزواژۀقدرترا

(.2119:3)جایاسینگه،«کندیمۀسلطۀبرخیازافرادبردیگرانبررسیمثاببهدیگرقدرترا

 های شیری یچهقالو  ها گبهاعتماد( در ) یتامن
اعتماد امنیتیا مفهوم و عامالن با ارتباط پدیدۀهابافتهکنشگراندر با مرتبط و قشقایی ی

معادلساخت) کیفیتمطلوب،چبافت(، با یوآفرینشپردازنقشیرگیبرعملبافتنهمراه

نقوشخالقانهوبرآمدهازتخیلبافندهیاتکرارنقوشگذشتهبهبهترینشکلممکناست؛زیرا

بازتابیکنقشمشاب مهارتبافنده و منتهایتبحر را بیرونیآن مصداق البتهیمه که داند

امااونهایتتالشخودراینمیبهاوااجازههایفنیچنینیتمحدود بنددتایمکاربهدهد،

 بیرونیرا درمتنصورتبهنقشپدیدۀ بنابراینپردازنقشبافتهدستواقعیوطبیعی، یکند؛
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یفییکقالیچهیاگبهوآراستنآنبهنقوشذهنیوخیالی،بافتمهارتواشرافیتدربافتک

یکهرضایتجامعهوقبیلۀخویشیااگونهبهدستور(یاملهمازعناصرطبیعت،الگو)ازروی

داشتهباشد،نموداعتمادوامنیتخاطرعامالنبافندهاست.البتهغالباًدنبالبهرادهندهسفارش

گبهوقالیچه(،تمایلبهحفظثباتدرتکرارنقوشکهبهبافت)یوفرایندپردازنقشدرصحنۀ

یشتربشود،یمهمدرساختاروهمدرنقشورنگ()یچهقالگمانبافندهسببحفظاصالت

 و گیدنز منظر از دارد. بافنده ناخودآگاه در ریشه کنش، نگرشو این آرایبرمبنااست. ی

اریکاریکسون،کاوانروان )کنشگرۀ برایبافنده دردست(، امنیتخاطر و یابیبهحساعتماد

درحفظکنشگرانکوشدتاضمنتعاملوهماهنگیبادیگریمدایرۀاجتماعوسنتعشایری

ناخودآگاهبهاستمرارعناصرهویتیوکاهش-کهدرثباتشکلیوتکرارنقوشاست-اصالت

د نیاز بافندگان اضطرابخویشکمککند. باشند. داشته را اینحساعتماد که امنیت»ارند

هایبدیهیدریتفعالوجودیبهوضعیتذهنیراحتومناسبیاشارهداردکهدرآن،فردبه

آورند،مشغولاست.بهینموجودبهمحیطیآشناوبههمراهافراددیگریکهتهدیدیبرایاو

وقفهومزاحمتیبرایاوآنکهادامهدهدبدونخودکاربهداندچگونهیمعبارتیزمانیکهفرد

)کوهن،«کندکههمانامنیتوجودیاستیمآید،حالتیذهنیوروانیدرویبروزوجودبه

1913 پیوستگی091: و استمرار به اشاره بافنده، جامعۀعشایریو ارتباطبا در اینمفهوم .)

عتمادپذیریزندگیاجتماعیداردوهویتشخصیوجمعیویدرراستایزمانومکانوا

 از بسیاری شناختی. استتا عاطفی اثرهاکنشامری بر قشقایی هنری آثار خلق فرایند در

یزهانگ ناخودآگاه، یآگاههای شکل بافنده احساس و ذوق و استداللی البتهیمهای و گیرد

وجودشناختیامنیتمل،عاقشربندیمدلطبق»شوند.ینمهرگزبرانگیختههاکنشبسیاریاز

عامالنیبایمانبهمتکی زندگیبازتولیدآن،طریقازکهاستیورسومآداببهقیدوشرط

)یمحاصلساختاربودنیدووجهچارچوبدراجتماعی شود 1339گیدنز، پایان،213: در .)

بخشیازانعنوبههایشیریقشقایییچهقالوهاگبهیابیگیدنزباساختترکیبنظریۀعصارۀ

.شدهاستنشانداده3هویتهنریاینایلدرتصویر
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قشقاییشیریهایقالیچهوهاگبهدریابیساختنظریۀسازیپیاده.8تصویر

پژوهشگر:منبع

 گیری یجهنت
هایشیرییچهقالوهاگبهیعاملیتوساختاردرهاگزارهدراینمقالهکوشششدتابهبیان

هابافتهییکهموجباقتداروشهرتایننوعازهامؤلفهوهاعاملواقعبهقشقاییپرداختهشود.

یابیگیدنزمطالعهوتحلیلساختینظریۀبرمبناومخاطبانآنشدهاست،دوستداراندربین

 بر عاملیتعالوه گزارۀ یچهقالشد. و نقوشانهاگبهها ماهیتو تجریدیوشامل تزاعیو

طوربهیعشایریوهابافتهدستیطبیعیوگیاهیاست.مطالعۀسیرتحولوآفرینشهارنگ

خاص هاگبه، نقوشانتزاعیوتجریدییچهقالو ایلی،هاآنهایشیریقشقاییو درجامعۀ

دگاندارد.حکایتازپیوستگیوارتباطتنگاتنگاینآثارباساختاروفنونبافتوکنشبافن

 فنی بعد

 قدرت

 و ناشناخته شرایط
 ناخواستۀ پیامدهای

 تغییر نظیر کنش
 حین در رأی

 یا و بافندگی
 تغییرات و بافی غلط

 و نقش در ناخواسته
 طرح ترکیب و رنگ

 و ریس دست پشم: بومی مصالح
 (منابع) طبیعی رنگزاهای

 باورهای و عقاید اندیش، خیال و پویا ذهن مثابۀ به: مدار قدرت
 های قالیچه و ها گبه متمایزساختن متضمن که فردی و جمعی
 عشایر است جوامع دیگر های بافته و زیراندازها سایر از شیری

 اصرعن و بوم زیست طبیعت، ملزومات: تخصیصی
 کاربردی و دستی دم اشیای و آثار آن، در موجود

 طبیعت بازتاب و پردازی نقش برای

 عامالن آگاهی (قواعد) بافندگی های سنت و فنون اصول،

 استداللی آگاهی

 عملی آگاهی

 ناخودآگاهی

 معمولی عادات برمبنای عملی های مهارت و فنون انواع انجام

 خالقانه های بافته انواع افتب و ها روال و ها قاعده شکستن

 داشتن احساس امنیت وجودی ناشی از آگاهی از چگونگی انجام کار و فعالیت

 (ها عامل) عاملیت

 ها قالیچه و ها گبه( ساخت) بافت

 (بافندگی عمل) کنش

 و( گرا عینی) طبیعت از عینی برداشت
 (گرا ذهن) ذهنی و خیالی خالقانه، آفرینش

 بعد
 یشناخت زیبایی

ساخ (کنشگران) بافندگان
 تار

 بوم زیست و طبیعت

 جامعۀ ساختار شاکلۀ
 زیستی، جغرافیای قشقایی

 ادبیات، هنر، فرهنگ، تاریخ،
 اعتقادات، و باورها زبان،
 و ارتباطات لباس، و پوشاک

 ایلی درون پیوندهای
 

 قشقایی اجتماعی ساختار

 رنگ و نقش طرح، ها بافته دست ساختار
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 و قرون هادههطی زمان، گذر در متمادیو ازهابافتهکنشگرانی تأثیرپذیری با یعشایری

بافیویذهنیوفرایندشناختفنیهامؤلفهبوم(وزمانیونیزیستزطبیعتو)یمکانعناصر

یهاارزشیتجسمیوهاطرحاجتماعیجامعۀعشایری،نقوشو-ی،دربسترفرهنگیبافبداهه

 فرهنگی و یبتصویری متن در را هابافتهنظیری بعدها که کردند عناصرعنوانبهخلق

یباییز فراملی و ملی توجه مورد نمادین و گرفتشناختی قرار خلق روند در وهاگبه.

نقشعامالنبرهاآنهایشیریومحتواییچهقال یابیاینآثاراساسیبودهوباگذرساخت،

یکهبعدهااگونهبهیژهازاواخرقرننوزدهمهستیم؛وبههاآنولید،رشدوتوجهبهزمانشاهدت

 کارهاآنبازآفرینی دستور در عشایری، جامعۀ اقتصادی بنیۀ تقویت و کارآفرینی هدف با

قرارگرفتتولیدکنندگانوصادرکنندگان هاگبه. هایقشقاییازیکیچهقالو ینترمهمسواز

یهنرینظامهاشاخصیعشایریوازدیگرسویکیازهابافتهدستوقدرتنمادینهابافته

محتوای و اینآثار است. فردشانمنحصربهبافندگیایران از شناختیتعاملینترمهم، در ها

جایگاهواقبالنقشارزشمندشاندرنگرشجوامعملیوفراملیبههنربومیعشایریوبعد

تنهانههابافتهدستیایننظریه،درفرایندبافتوتولیدبرمبناینهمچن.ستااهآنزیباشناختی

 کنشگرعنوانبهبافندگان بلکه انسانی، عامل یتعاملو های بافت، فنون و ویژگیتکنیکی

شوندایننقوشمیشکستۀساخت(هندسیوساختار)کهسببآفرینشیبافبداههبافیویذهن

یطبیعیونقوشتجریدیوانتزاعیمشارکتدارند.اهرنگونیزحضور
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