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 چکیده
 هایيباييز بر عالوه دارد، نگه پايدار االيامقديم از هنری اثر عنوانبه را چالشتر خشتي هایقالي توانسته آنچه

های کاربردهای گوناگون اين قالي است که دربردارندۀ ويژگي ،(بافت کیفیت و رنگ نقش، طرح، تنوع) فرمي

 کاربردها ناي در تنوع خشتي قالي با مخاطب برخورد نحوۀ. شناسانۀ قابل توجهي استزيباييمفهومي و بعضا 

راين، بناب. است عملکرد و فرم میان همبستگي کنندۀتداعي در گذر زمان و است داشته را سزايي به نقش

. تاسهآن در نهفته مفاهیمبرخي  تبیینشناسايي کاربردهای قالي خشتي چالشتر و  هدف اين پژوهش

ت و به اس تحلیلي-توصیفي آن روش و هنر شناسيانسان شرويکرد ،است کیفي پژوهش اين مقاله از نوع

ن از رهگذر اي و يي دارندچه کاربردها چالشتر خشتي هایقالي که پاسخگويي به اين پرسش است دنبال

استفاده از مصاحبه با افراد  های میداني در اين پژوهش باداده ؟کندمفاهیمي را منتقل مي کاربردها چه

 ،مصرفي کاربردپنج  هاتحلیل اين داده از اند ومطلع در چالشتر و همچنین مشاهدۀ میداني گردآوری شده

 ناسکيم کاربردها بازشناسي شد که در میان آن خشتي قالي برای اجتماعي و اقتصادی ،مناسکي تزئیني،

آيیني( و کاربرد اقتصادی قالي )نقش قالي در امرار معاش  قالي )استفادۀ مردم منطقه از قالي در مراسم

  مردم منطقه( از اهمیت بیشتری برخوردارند.

 شناسي.زيباييشيء هنری، کاربرد  شناسي هنر،انسان ،چالشترقالي خشتي،  :نالیدواژگک
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 مقدمه
شتر  ستان  مرکز ،شهرکرد  يغرب شمال  در چال با تنوّع فرهنگي و هنری  ،چهارمحال و بختیاری ا

حیات  در طول تاريخ. اين منطقه اسااات قاليتولید  درزمینه باساااابقهيکي از مناطق مهم و خود 

ث   گذر    ۀپرحاد به غنای فرهنگي منطق        خوانینخويش محل  که  نداني بوده اسااات   هو نیز هنرم

ايي  هفقط به پديده منطقه چالشااتر، دسااتيامروزه بساایاری از تولیدات هنری و صاانايع. اندافزوده

شده  شمرد   ولي قالي را مي ؛اندتاريخي بدل  ستثنايي بر اين قاعده  طقه من اين هایدر قالي. توان ا

، شکارگاه،   ۱ترنج خشتي، قابي، کِلیل  چون)همها طرح در بافت، تنوع و اولیه مواد کیفیت بر عالوه

ساب بهقوت  عنوان يک نقطهبه (2گلدوني و وبلبلگل های  در اين پژوهش، در میان قاليآيد. مي ح

طرح خشااتي به ساابب پیشااینه، تنوع نقوش، اسااتقبال از ساامت    هايي باقالي منطقه چالشااتر،

و کاربردهای مختلف آن به همراه   اندانتخاب شاادهکنندگان داخلي و خارجي بافندگان و مصاارف

 گیرد.قرار ميي موردبررسها در موقعیت زماني و مکاني متفاوت مفاهیم فرهنگي پشت آن

بدين ند؛ شوفرهنگي محسوب مي هایويژگيجزء  جامعههنر در میان مردم يک  کاربردهای

 از اين قابلیت برخوردار است (۱ شکل -قالي خشتي چالشتردر اين مبحث ) هنریشيء  معني که

ر د مهم کهبا در نظر گرفتن اين ، کاربردهای گوناگوني را بپذيرد برآمده آن از که ایجامعه در که

 نقش توانندمي وجود آمدن اين کاربردهاه در ب (عوامل محیطي و زماني)يعني  ، موقعیتاين میان

که اثر هنری در آن تولید،  است ایمنطقهعوامل محیطي شامل مکان يا  داشته باشند. اساسي

شود است که مخاطب با اثر هنری مواجه مي ایويژهشود و زمان شامل موعد نگهداری و استفاده مي

ان پديد شناسانسان موردمطالعههیچ اثر هنری در جوامع  به تعبیری ؛کندمييا از آن استفاده 

 اربردهاک غايت اساسي کاربرد حفظ موجوديت کل است،» ؛مگر اينکه کاربردی داشته باشد آيدنمي

اين کاربردها جزء  اما ؛(۱62: ۱۳۸۸)فکوهي،  «و در سراسر کالبد، تعمیم دارند ضروری هستند

 هایموقعیتهمچون  اثربخشبا تغییر عوامل  چراکه ،شوندآثار محسوب نمي گونهاينويژگي ذاتي 

. ماندميتنها در صورت حفظ شرايط کاربرد شيء ثابت  و ندشومينیز دگرگون  ، کاربردهامتفاوت

 اام ،باشد شدهخلقنشان دادن قدرت صاحبش  منظوربهممکن است  قالي خشتي: مثالعنوانبه

اثر هنری وارد نوعي چرخه اقتصادی ، آيددرميدن به تملک شخص ديگری از راه هديه دا کههنگامي

  (.۱۳۸۹)دی مور،  دشومي
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 متری 6های خشتي چالشتر. اندازه ای از قالي نمونه .۱ شکل

 .۱۳۸5های فرش دستباف روستايي استان چهارمحال و بختیاری، منبع: بايگاني عکس اتحاديه تعاوني

 

 چارچوب نظری
 ۀزحو در که هاستشناسي سالهای انسانيکي از زيرمجموعه عنوانبههنر  شناسيانسان مطالعات

  شاااود. برخوردار توجهيقابل   علمي نظريات  تنوع از توانساااته  و پیداکرده  ورود هنری مطالعات  

ثار  آ بررسي  در تحقیق و رويکردی که با موضوعیت  است  علمي حاضر  عصر  در شناسي هنر  انسان 

 تولیدات شااناخت برای راهگشااا باشااد و امکاني تواندمي شاااناجتماعيهنری، فرهنگي و کاربرد 

 ۀموردمطالع   های فرهنگ  ابتدا  در شاااناساااي هنر انساااان .کند را فراهم مي اجتماع  در انسااااني

 آن ۀآفرينند فرهنگ ديدگاه از هنر فهم به و دهدمي قرار خود کاری حوزۀ را شاااناسااايانساااان

ست  از برخي ورود. »پردازدمي  اولین از اروپا به جهان مختلف مناطق بومیان هنری هایساخته د

  ولیدت اشیايي  ابتدايي جوامع اين در. بود غريبه يا ديگر هایفرهنگ با شناسان  انسان  هایرويارويي

 موردتوجه  اشااایا  اين .(۱2: ۱۳۸5 فکوهي،) «يافتند   راه مدرن  دنیای  های موزه به  که  شااادمي

 هنری آثار جزء پژوهشااگران که ،آثار اين شااناخت برای تالش و گرفت قرار هنر شااناسااانانسااان

   .يافت شدّت کردند، شانبندیدسته

دهند، مي معني چیزی چه و چگونهء اشیا کهموضوع  اين ،شيء هنری کاربردهای ۀمطالع در

های بازنمايي، تحلیل نظام برای رسیدن به اين معناها، و (2006)مورفي و پرکینز،  است موردتوجه

 .بايست موردتوجه قرار گیردميآفرينندگان اشیای هنری متفاوت زندگي  ابعاد تأثیرو  هاکدگذاری

اری کلیت فرم بايد توسط حس ديد( »۱۹4۷) راهنمای اتنوگرافيبه گفته مارسل موس در کتاب 

 (.۷0: ۱۹6۷)موس،  «شيء هنری تحلیل شود فرد بومي يا جامعه تولیدکنندۀ
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شناسي ييها و اصولي متمايز از زيباويژگي و که دارای تعاريف، شناختي بوميکشف زيبايي

از  يکي را گیرد. اين بینششناسي قرار ميشناسي زيباييانسان جوامع غربي است، در حیطۀ

در اواسط ، (۱۹4۷) راهنمای اتنوگرافييعني مارسل موس در کتاب  ،يشناسانسانگذاران یانبن

گويد که مي شناسيزيباييادموند لیچ در سخنراني خود با عنوان  است. کرده ارائه قرن بیستم

نر بدوی چه معنايي برای ما دارد؟ بلکه بايد اين ه»شناس نبايد اين باشد که دغدغه اصلي انسان

که ينانه (؛ 25: ۱۹6۷)لیچ،  «هنر بدوی چه معنايي برای سازندگان آن دارد؟پرسش باشد که 

ار بگذاريم که اين فرض را کن ای متفاوت دارای چه معنايي است؟ بايدزيبايي برای من از جامعه

توجه به دانش  لذا .(2۸2: ۱۹6۷)فورگ،  «بینیم و بالعکسيمبینند که ما يمها چیزی را آن»

در  که چرا ،گونه معناها بسیار مورد اهمیت استينافرهنگي برای فهم  -اجتماعي ۀینزمپس

هاست که بخش مهم و زندگي جمعي انسان ۀشناسي هنر اعتقاد بر اين است که هنر فرآوردانسان

های ماهیت شيء هنری تابعي از شبکه»دهد. ای از فرهنگ مادی را تشکیل ميکنندهتعیین

(. ۸0و  ۷۹: ۱۳۹0)جل،  «ارتباطي است که شيء هنری در آن جای گرفته است –اجتماعي 

 ن نیست. در اينجا فرهنگآفريننده ممک ۀدرواقع فهم اثر هنری بدون داشتن دانش فرهنگي از جامع

گر است. باورهای اعتقادی هنرمند است که شيء هنری را )بافنده( محک تحلیل پژوهش سازنده

توان مربوط به يک قوم را تنها مي به باور بوآس هنر و شیوۀ». کندای خلق ميويژه ۀبه شکل و شیو

)دی  «دکرعنوان يک کل واحد درک ها بهآن انسان به دستاز طريق مطالعه اشیای تولیدشده 

چالشتر ماهیتي مستقل از  ۀمنطق قالي خشتيتوان گفت که بر اين اساس مي(. 5۷: ۱۳۸۹مور، 

 اين قالي بدونگوناگون کاربردهای معاني فرهنگي فهم  درنتیجهو  ندارد آفرينش خودای زمینه

ست؛ ممکن نی (يعني منطقه چالشتر -مکان)اش فرهنگي از جامعه آفريننده و تجربۀ دانشداشتن 

شناسي هنر اهمیت های انساندر بررسي ،روابط پیرامون کاربردهای قالي خشتيفهم ين بنابرا

 يابد. مي

، (و مکاني زماني هایموقعیت) گرفته قراراش خارج از جامعهزماني که قالي خشتي 

ه ب بستر آفرينششهای معنايي که در اما ويژگي ؛کندميمشخصات صوری خود را به محقق عرضه 

 ساس. بر اين اقابل ارزيابي نخواهد بود اشیدکنندهتولجامعه ارتباط با در  جز، شودآن بخشیده مي

کاربردهای قالي  توان، ميمفاهیم فرهنگي ایرشتهبینا ایحوزه عنوانبه هنر شناسيانسانبا اتکا بر 

 در یهنر اشیای بررسي دنبال به هنر شناسيچراکه انسانداد؛ خشتي چالشتر را موردبررسي قرار 

. آمده استدر نمايش به يا شدهمصرف، شدهخلق آن در که است فرهنگي و اجتماع بطن

 «کند تحلیل آثار همان خالقان فرهنگ مالک با را هنری آثار» که کندمي تالش شناسانسان

 (.2۹ :۱۳۸5 مورفي،)

 نوع ظاهری، ذکر توصیف از ايران فرش ۀدر حوز شدهانجام هاييبررسي اغلباز سويي،   

تر کم روند؛ آنچهنمي فراتر ها و نقوشبندی بر اساس طرحطبقههای بافت و مواد اولیه، تکنیک
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 خصوصهب ،اثر انخالق اکثر برای امروزرسد به نظر مي که فرهنگي استمعاني  قرارگرفته توجه مورد

 يمطالعات به يکل ينگاه و يبررس که است يحال در نيا .است دسترس از دور و مبهم ،بافندگان

 یکردهايرو با شتریب ما که دهديم نشان، است شده انجام چالشتر يقالۀ زمین در تاکنون که

 یبرا فقط که( ۱۳66 گار،يد) یمهست روروبه هاینهزم نيا در فناورانه هاییفتوص با و کارکردگرا

 افتني و قیعم درک هدف با نه و است بوده یصور یهاقالب در شتریب و ها فیموت يابيرد»

 يک نتايج داشتن دست در با لذا (.۸6 :۱۳۹2 ،يفکوه) «هاآن يمفهوم و يذهن قیعم یساختارها

توان معناهای فرهنگي که در پس است، مي شناسي هنرانسان که هدف ،فرهنگي عمیق شناخت

 کاربردهای قالي خشتي در منطقه چالشتر است را استخراج و معرفي نمود. 

 خشتيقالي  معناهای فرهنگي کاربردهای در اين خصوص بايد اذعان داشت که در رابطه با

رهنگ. فرهنگي است نه ف ۀدانش بررسي تجرب شناسيانسانچرا که  ،بر تجربه است تأکیدچالشتر 

ول بنا بر اص شناسانسانهنری جوامع مختلف است. يعني  هایتجربههنر بررسي  شناسيانسان»

افراد جامعه  از سوی هنر ۀتجرب شدن هنر و در لحظۀ ۀ، خود را در لحظنگاریمردم شناختيروش

هنری تا چه حد در  هایتجربه هنر نشان داده است که شناسيانسانبدين ترتیب  دهدميقرار 

 ربۀتج واسطهبه کوشدميهنر  شناسيانسانو به همین دلیل است که  اندمتفاوتجوامع مختلف 

 يک گروه ۀ، ادراکات و روابط هنری در بستر زندهاانديشهبه تصورات،  شناسانسانکار میداني 

موردنظر و به  ۀمنطقنگارنده با استقرار در  بدين سبب(. ۸: ۱۳۹4، لیتون) «اجتماعي بپردازد

 بوده تا از اين راه به درک فرهنگي های فرهنگيای منسجم به دنبال گردآوری حداکثر دادهشیوه

 يککدام که دهد پاسخ مسئله اين از مفهوم کاربردهای قالي خشتي در اين جامعه دست يابد و به

 ردمم ،توان دريافتمي طريق کاربردهای قالي خشتي چالشتر، را از منطقه بومي فرهنگ از معاني

به  خشتي هایقاليو چگونه ورود و بودن کنند؟ مي ارزيابي و تعريف چگونه کاربردها را اين بومي

 ارزشي گوناگون همراه است؟  هاینظاممندی در متفاوت با بستر هایزمانگوناگون و در  هایمکان

 

   روش پژوهش
ستان چهارمحال و بختیاری و در       پژوهشموقعیت مکاني  شتر از توابع ا ضر منطقه چال شت حا   ه

 ۀآماری را کارشناسان، افراد بومي منطقه، افراد مسن )که از تجرب ۀکیلومتری شهرکرد است. جامع

دهد. محقق ضاامن انجام گفتگوهای حضااوری، در  ( و بافندگان تشااکیل ميبرخوردارندبیشااتری 

سم  ست و يافته    مربوط به کاربرده برخي مرا شرکت کرده ا شتي  ستین  ای قالي خ هايي را برای نخ

منابع   ۀعالوه بر اطالعات و تجربیات شااخصااي به مطالع  به دنبال اين مهم اساات.بار ارائه نموده 

ترين مراحل، حضااور در  نگاری پرداخته شااد. يکي از اصااليشااناسااي هنر و مردممرتبط با انسااان

شتر(  شته و طي  محقق اگرچهبود؛  میدان تحقیق )چال سايي     سال  از گذ شنا های متمادی جهت 

شااناسااي هنر  اناما با مطالعات انساا داشااته اساات، وآمدرفتو نقوش قالي در اين منطقه  هاطرح
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شتي را       ای تازه برای اودريچه شد تا از زوايای مختلفي قالي خ شوده  ار و تحلیل قر یقموردتحقگ

بل  از ق محققکه  بافندگان، تولیدکنندگان و تجار،ن همچو . در شااروع کار با مطلعین کلیدیدهد

شته   با آن شنايي دا صاحبه ها آ شتي    ، م صوص قالي خ   دربارۀ عالوه بر آن  شد.  انجامهايي در خ

شد،  و غهای فرهنگ مادی يرمجموعهز سوم،   همچون یرمادی منطقه نیز تحقیقات مفصلي تهیه  ر

شد که مواردی مهم از فرهنگ بومي در رابطه  ها و امثالهم. در اين میان تالش ها، سوگواری جشن 

قالي منطقه و      قالي خشاااتي،       طوربه با  کاربردهای  که   ینهمقرار گیرد.  موردتوجه خاص  طور 

صاحبه  شتي و فرهنگ بومي منطقه    ها انجام ميتحقیقات و م شد، ارتباط بین کاربردهای قالي خ

شد؛ اما      شکار  شتر آ شوار بود؛ چراکه   ۀرابط ي يافتنگاه از هربی ر  جامعه دبین اين دو از وظايف د

ر از زبان  ديگری غی ۀهايي بزند، سکوت اختیار و از وسیلبرابر توضیح هنر بیش از آنکه بتواند حرف

  شااانقالي ۀنتوانند دربار بافندگان؛ لذا طبیعي اساات که کنداسااتفاده ميقالي خشااتي( ) یگفتار

برای  قمحق روينازا. شود  بیان هااز طريق فرم منظورشان نند تا حرف بزنند، بلکه بايد آن را بیافري

ضیحاتي     ستخراج تو شتر     دربارها شتي چال ز ا طرفازيکتا  دش مجبور مفهوم کاربردهای قالي خ

ها، احساس اجتماع را کند و از طرف ديگر با مشاهدات و مشارکت ستفاده  ا بوميهای فرهنگ داده

  ،دشوآشکار مي قالي خشتي چالشترو سطوحي از  بخش صرفاً هشدر اين پژو . بدين ترتیبيابددر

سان فهم اما همین  زيرا موضوع   ؛تواند از سوی محققان ديگر به چالش کشیده شود   مي شناسانه  ان

  دهدطور مستقیم و آشکارا تن به تفسیر نميبه گاهیچهنر هو  است یزبرانگموردمطالعه خود چالش

کننده  يوسأپژوهش م ابتديا کهینحوبه ؛کندنگار وارد ميمردم سااختي مضاااعفي را بر خود و اين

؛  زندنمي محتوا خصوص به ۀای حرف مستقیمي دربار نبع فرهنگيکس و هیچ مکه هیچزيرا  ،است 

شدن در فرهنگ موردمطالعه  تنها ست  با غرق  سرنخ روزنه به تدريج که ا شود. با   هايي باز ميها و 

به ما   شناسي  انسان اما پژوهش  ،ناممکن است  اين اوصاف، گرچه ديدن هنر بومي همچون بومیان 

انساااان؛ لذا پس از انجام يا خواندن پژوهش شاااويمتر فهم بومي نزديک اين کند که بهکمک مي

 ۀارائتالش برای  یجابه» يمورفه قول و ب از قبل خواهیم ديد تر، آثار هنری را متفاوتشااناسااانه

ه  ک را مرتبط با آثار هنری و شاارايطيهای يژگياز و یاتعريفي ساااده از هنر، بايد طیف گسااترده

شیا  سیل به ا سي کنیم ،  شوند يها در اين مقوله پذيرفته مآن ۀو در  ( که ۳آ:  200۷)مورفي،  «برر

وديم  با اين سختي درگیر ب  و معنای فرهنگي کاربردهای قالي خشتي  شناختي تحلیل ابعاد زيبايي

 .  و تالش کرديم تا هر چه بیشتر به درکي بومي نزديک شويم

 هامصاحبهمشاهدات و  اول ۀ)در وهل از طريق حضور در میدانهای اين مقاله داده آوریگرد

با مطالعات در مواردی اندک  و چالشتر( یمنطقهمشارکت محقق در حیات  دوم وهلۀو در 

و  نگاری و مشاهدۀ مشارکتي،روش مردم در مطالعات میداني ازاست.  شدهگردآوری ایکتابخانه

تفاده شد امثالهم( اسبافندگان و ، تولیدکنندگانکارشناسان، ) مصاحبه با مطلعین کلیدی همچنین
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 بررسي، موردچالشترمقاالت موجود در  و اسناد فرهنگي هم چون کتب ایو در مطالعات کتابخانه

 شوندگان به شرح زير است:. مشخصات مصاحبهقرار گرفت

نام و مشخصات مصاحبه شوندگان. ۱جدول   

 

 های پژوهشیافته

 مصرفی کاربرد

 پوشکفيا  نشیمن هایقالي
صرفي  کاربرد  ترينابتداييو  ترينعام شتر   م شتي چال ستفاده از آن قالي خ   هایاليق ها به عنوان، ا

شیمن   ست ن شتر   که ا سطوح منازل، اماکن متبرکه و يا برای ايفای نقش در     منظوربهبی شاندن  پو

و به همین خاطر عامل مکان در اين کاربرد اهمیت         روند ميمساااقف به کار    های مکان چیدمان   

 بوده اسات،  مؤثر تولیدی قالي هایاندازه بر مکانگذشاته   هایساال دارد. طي قرون متمادی و از 

صرف  هایقالي شته  که يهايقالي چنینهم و خودم   رد بايد ،شدند مي بافته فروش منظوربه درگذ

  به، بپوشااانند اضااافي فضااای ماندن باقي بدون را هاخانه کف بتوانند که شاادندمي بافته ایاندازه

 حرفه زمان گفتگو سن نام و نام خانوادگی ردیف

۱۳۹4تابستان  45 اشرف بهرامي ۱  بافنده 

۱۳۹4تابستان  ۷0 بتول دايي جواد 2  بافنده 

شبانیانطلعت  ۳  ۷5 
و زمستان  ۱۳۸4تابستان 

۱۳۹6 
 بافنده

4 
مرحومه عمه شازده )مهرانگیز 

 شرافت(
۱۳۹4تابستان  ۷5  بافنده 

۱۳۹4تابستان  4۷ پروين شرافت 5  بافنده 

۹4تابستان  ۷5 پريچهر شرافت 6  بافنده 

۱۳۹4تابستان  65 داراب شرافت چالشتری ۷  
های فروشنده قالي

 چالشتری

۱۳۹5و بهار  ۱۳۹4تابستان  ۸5 ينصر الهمرحومه حبیبه خانم  ۸  بافنده 

 ۳۸ عبداهلل شیرزاد چالشتری ۹
و  ۱۳۹4 و ۱۳۸4تابستان 

۱۳۹5بهار   
ساز و پژوهشگر میدانيقفل  

 ۷۸ محمود شبانیان ۱0
و زمستان  ۱۳۹4تابستان 

۱۳۹6 
 چله دوان

 تاجر قالي ۱۳۸۷ ۷۹ حاج رضا نصوحي ۱۱

 ۱۳۹۷ 42 فرشاد تاجي ۱2
های فروشنده بومي قالي

 چالشتری
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ستانداردهای  ۀانداز سبب  همین ضاهای  ا شته . بود هماهنگ هاقالي ۀانداز با هاخانه داخلي ف   درگذ

سکونت   چادرهایيا  هااتاق ابعاد برخي به توجه با   هب باريکي در همین ابعاد و دراز هایقاليمحل 

  و پهن هایکناره بافت» .شاادمي بافته هامکان اين پوشاااندن جهت ( متر،5/۱ × ۳) «میانه» نام

  ابعاد ديگر(. ۱00: ۱۳۸۹ نصاایری،« )دارد فراوان رواج بین مردمان منطقه چالشااتر در نیز طويل

  5×  ۷) هاييقالي تا متری( 4= حدود مترسانتي ۷0/۱×  40/2از ) بیشتر درگذشته شدهبافته قالي

و نیم   زرع ایقالیچه   از حتي زندگي  سااابک  تغییر خاطر  به  امروزه اما  ،اسااات بوده( متری ۳5يا  

ستفاده  مبلمان میان و پذيرايي سالن  چیدمان برای مثالً( مترسانتي  ۱۱0× ۱60)   رد. شود مي ا

  و منطقه  خشاااتي طرح های قالي  در متری ۱2 تا  نیم و زرع از اساااتاندارد   ۀانداز  حاضااار  حال 

صوص به سکوني  منازل خ شتي  هایقالي» .شود مي بافته و ديده م شتر در  خ  صرف  تزئیني ،چال

 حفظ آلودگي از و مقدس را منزل کردن، پوشکف جهت قالي ه ازاسااتفاد با نوعيبه. اساات نبوده

داخل فضای معماری    هاقالي ،در کاربرد مصرفي  (.۱۳۹4گفتگوی حضوری:  )شیرزاد،  « اندکردهمي

 .شوند و عموماً تصور اين فضاها بدون وجود قالي دشوار استاستفاده مي

 هديه هایقالي
ام  که از ن طورهمانشوند. شناخته مي« هديه» نام بامصرفي در اين نوشتار    هایقاليگروه ديگر از 

 ءدر هیئت کااليي ارزشاامند و با حفظ ويژگي کاربردی که جز هاقالياين گروه مشااخص اساات، 

شخص ديگر    ستند، به تملک  سه گروه  هایقالي. آينددرميدارايي بافنده ه   .۱ قراردادی هديه در 

و هديه   هابيبيجهیزيه ) بافبيبي هایقالي. 2( و هديه به پسااران هديه به نوعروسااانجهیزيه )

 شوند.بندی ميتقسیم سفارشي هایقالي .۳و  خوانین(

با همراهي  ،رسندميکه به سن ازدواج  یدختران مجرد معموالًرا عروس  جهیزيۀ هایقالي 

 با صرف زمان الزم و برايندارد، بنا ایويژهاين گروه اهمیت  هایقالي. کیفیت بافندميمادرانشان، 

 باالتری سطح در مالي نظر از که هاييخانواده درگذشتهشوند. به کار بردن مواد مرغوب تهیه مي

 ۀخانواد که دادندمي او به قالي تخته دو يکي فقط ؛دادندنمي دختر به ایجهیزيه داشتند، قرار

 گاهشن اندازپس و سرمايه مانندبه يا کردندمي تهیه جهیزيهبا پولش  و فروختندمي آن را يا داماد

 ليقا يک جهیزيه، بر عالوه باشند، داشته مالي توان که هاييخانواده حاضر حال در اما ؛داشتندمي

 به قالي دادن جهیزيه رسم اين اما .دهندمي دختر هديه به بیشتر خشتي هم دستباف متری شش

ان پسرش به قالي يادگاری عنوانبه فقطبخواهد  ایخانواده اينکه مگر ،ندارد وجود منطقه پسرهای

  .دهدمي را کاری چنین اجازۀ که بوده و هست هاخانواده اجتماعي موقعیت اين و بدهند

 ینخوان». است  «سفارشي  »و « بافبيبي»موسوم به   هایقاليهديه،  هایقالييکي ديگر از انواع  

با دول غرب در ارتباط بودند، اين مسااائله باعث رواج حس          در زمان حکومت قاجار     چالشاااتر 

شرافي در بین   گرائيتجمل   هایاليقتأثیرات فرهنگ اروپائي در  کهطوریبهشد،   ايشان و زندگي ا

تر بافندگان چالش  (.244و  24۳ : ۱۳۷4، )سینايي  «است مشهود   بندیرنگاز نقوش تا باف بيبي
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تفاده  اس  شان هايقاليدر  بیشتر از رنگ تیره  هاسختي به دلیل غم، رنج، کار، تالش فراوان و تحمل 

با        بيبي های قالي ولي در  ؛کردند مي به علت ارتباط فرهنگي که خوانین  غربي و   های دولت باف 

 و از قرارگرفته هاآندر محیط زندگي  کاررفتهبه هایرنگ  تأثیر شاااهرهای ديگر داشاااتند، تحت    

سفید، کرم، نارنجي و       هایرنگ شن،  شن مانند آبي رو ستفاده   امثالهمرو دوران بافت  . کردندميا

و   باقدرتباف بيبي هایقالي رونق و شاااکوفايي  ، خاص بود  ایبرهه باف محدود به    بيبي های قالي 

 با از بین رضاشاهشروع و در زمان  شاهناصرالديندر زمان  چراکه ،بود آمیختهدرهمشوکت خوانین 

باف را نیز ديگر ساافارش ندادند. علت  بيبي هایقاليو همساارانشااان   خاتمه يافترفتن خوانین 

 تبعبه)خوانین و اصاالي اين تغییر و تحول آن اساات که امتیاز اين هنر در دساات گروهي خاص  

شت و ق( هابيبي شي خوانین بعد  .بودند بهرهبيمردم عادی از اين هنرها و تجمالت  رار دا  از فروپا

 .شدميداده  خاص هایقالينوع برای اين  هاييسفارشبازماندگانشان،  برخي توسطنیز 

باف پس از تحقیقات میداني دو نظر از گفتگوهای بومیان بيهای بيقالي تسمیهوجهدر مورد 

 :و تجار استنباط شد

بي داشااتند با اسااتفاده از  مادران، همسااران، خواهران خوانین، و کساااني که لقب بي  .۱

را جهت  هاقاليها، بيبي ازآنجاکه؛ دندکرموقعیتي که داشااتند، اقدام به تولید فرش مي

  ها را نیز باترين و طرحکردند، مواد اولیه را از مرغوبتولید ميهديه مصارف شخصي يا    

ارزش بااليي به خود گرفت و     ها  اين نوع قالي کردند. به همین منظور   دقت انتخاب مي  

شهور گرديد به ضوری،   زودی در منطقه م صر )گفتگوی ح شرافت، عم الهي ن شازده،   ،  ه 

 (.۱۳۸۷و  ۱۳۹6بهرامي و شبانیان: 

سعي در       .2 شت، هرکدام  شوهر و عروس وجود دا در منطقه به خاطر رقابتي که بین مادر 

ر شوهر  با ماد، پیروزی کاری بیشتر  ۀها داشتند که درنهايت به خاطر تجرب بافتن بهترين

ضوری:  گفتگوی حي، )نصوح  گفتندميباف بيبيشده،  بافته هایقاليبه اين نوع  که بود

۱۳۸۷.) 
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 يهايقاليباف بيبي قاليکه منظور از  چنین در نظر گرفت توانمي ذکرشدهبا توجه به موارد 

دست پشم با بهترين مواد اولیه ) هابيبيبسیار بااليي بودند که با سرمايه خوانین و نظارت  باکیفیت

. شدندميتولید  هابافندهو بهترين  ۱کوبت ۀ(، استفاده از شیوباثباتطبیعي و  کامالً، رنگرزی ريس

 هاتيسخکه از اين رهگذر تنها مشقت و تحمل  شدميتوسط بافندگان گمنامي بافته  هاقالياين 

امي نمتمادی  هایسالاکنون بعد از گذشت  کهطوریبه. گرفتميبا اندکي دستمزد به آنان تعلق 

 کهدرحالي ؛اندپیداکردهباف شهرت بيبيفقط به نام  هاقاليبلکه اين قبیل  ،شودنميبرده  هابافندهاز 

را  هااليق اين نوع هابيبي بافيقالي هایکارگاهبافندگان . بافتندنميهرگز خودشان قالي  هابيبي

و در پايان روز توسط  2تَپ به تَپکه دستمزدشان اغلب  بافتندميفراوان  هایمرارت تحمل با

 هابيبي(. ۱۳۹۳ي، گفتگوی حضوری: نصرالله)بهرامي و  شدميحساب  هاآن ۳پاکارهایيا  هابيبي

 در کارگاه . پیرزني که عمر خود رادادندنميرا  هايشاننقشهاز روی  برداریکپي ۀاجاز وجههیچبه

ودم، از ب بيبيمن يکي از شاگردان کارگاه  :يادکردبه بافندگي گذرانده، از آن زمان چنین  بيبي

                                                           
ک شود. در تکنیهای چالشتر از دو تکنیک پود گذاری الف. القاج يا ارقاج )دو پود( و ب. تب کو استفاده ميدر قالي 1

را روی اين پود  (4 شکل) کوبد. سپس پود تب کويمپود نازک را عبور داده و  تپيک  بافتنپس از تب کو بافنده 

کوبد. اين پود تب کو از بین تارهای چله يمی پیاپي دفتین، هاحرکتگذارد و چندين دفعه و با يم، شده زده نازک

گام شود، در اين هنيمبرد. سپس تپ بعدی بافته يمبلکه آن را به سمت باال و نزديک چوب کوجي  ،شودينمآورده در 

ر اين هم قرار گیرند. دیرو ترفشردهمنظم و  طوربه هاگرهبند تا کويمآورند و با دفتین محکم يمپود تب کو را پايین 

يعني يک رج پود نازک و يک رج پود کلفت ؛ کوبنديمپود تب کو را باال داده و پود کلفت را عبور داده و  بازهملحظه 

   شود.يمزده 
 شود.گفته مي «تَپ»در اکثر مناطق استان چهارمحال و بختیاری از جمله چالشتر به رج قالي  2
 در منطقه چالشتر پاکار در مفهوم منشي استفاده مي شود. 3

  باف زن ايستاده بهبييقالي ب.۳ شکل

، .قه ۱۳24متری،  6، اندازه همراه سگش

 ۸4: ۱۳6۸تناولي، منبع: 

،  ارد یبهکتباف خشتي محرابي بيقالي بي.2 شکل

  عکس اتحاديه منبع: بايگاني، ای.ابعاد پرده

  استان روستايي دستباف فرشهای تعاوني

 .۱۳۸6بختیاری،  و چهارمحال

 



 

 

 

 

...های خشتيبازشناسي و تحلیل کاربردهای قالي 177   

 
 

ت مراقب بازگش هنگامشبهر  بيبيکارگاه با ديگر شاگردان مشغول بافت بوديم،  عصر درصبح تا 
یاری از ما بس کهدرحالين کپي نکنند، آاز کارگاه خارج نکنند و يا از  اینقشهبافندگانش بود که 

ايي ن)سیشدمينقشه اصلي ن گاههیچرا به ذهنمان بسپاريم ولي  هانقشه کرديمميمواقع سعي 

بهترين مواد  از هابيبيو در زمان خوانین به سفارش  درگذشتهباف که بيبي هایقالي (.۱۳۷4

بافته  هابيبي. جهت جهیزيه دادن به دختران ۱: شدندميبافته  فردمنحصربهی هاطرحاولیه و 

ازدواج و  از( پس چالشتريکي از خوانین  خان خدا رحمخديجه )خواهر  بيبي؛ چنانچه شدمي

برده و باعث  اين منطقهرا با خود به باف بيبيي هايقالييکي از  ۱مهاجرت از چالشتر به شلمزار

ضوری: ، گفتگوی حنصر الهي)شیرزاد و شد به منطقه شلمزارباف بيبيهای انتقال يکي از اين طرح

خصوص کرمان و اصفهان مراوداتي کشور به نقاط. خوانین منطقه چالشتر با خوانین ساير 2(. ۱۳۹5

ه شدميچالشتری به اين خوانین هديه داده باف بيبيي به سبک هايقالي هرازگاهيداشتند که 

 اهمادربزرگي است که يا توسط هايقاليهم رواج دارند،  اکنونهمسفارشي که  هایقالياست؛ اما 

ش به سفار بازهمشود يا و عزيزان بافته و هديه داده مي هانوهيادبود برای فرزندان،  رسمبهو مادران 

ن نوع شود. ايآشنا يا غريبه بافته مي ایبافندهشخصي برای هديه دادن به شخصي ديگر، توسط 

 وردم بافنده در شوند.و بافنده، بافته مي دهندهسفارشصورت تفاهمي و دستمزدی بین به هاقالي

روه، گ اين در وجودبااين بردمي بهره اشمحلي شناختيزيبايي اصول از بدهد هديه است قرار آنچه

 شود.قالي نیز در نظر گرفته مي تزئیني يا زيبايي یجنبه  ترازهممصرف 

 .۱۳۸۷نگارنده، نبع:  م تب کو.جهت تکنیک  شدهاستفادهنمونه طناب  .4 شکل

 
 مخده

صرفي، کاربرد  موارد ديگر از ست  يهايقالي م   هامخده اين. شوند مي بافته «مخده» منظوربه که ا

  سنتي کامالً دکوراسیون يک با نوعيبه و مبلمان نوع مالي، تمکن به توجه بدون چالشتر منازل در

ضور  ستفاده  خانه عام هایمکان عموماً در اينکه دلیل به و دارند ح  مرغوبقالي  نوع از شوند، مي ا

 .شوندمي انتخاب

 
 

                                                           
ترين مناطق بافت قالي در و يکي از قديمي مرکز شهرستان کیار ،کیلومتری جنوب شهرکرد ۳0شهری در  شلمزار 1

 .استان چهارمحال و بختیاری است
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 کاربرد تزئینی

مان کاربرد تزئیني، در   با  ييها قالي   قه و در    هاي مراسااام همچون ایويژه های ز که در منط ي 

ويژه   های زمان يکي از اين  .دهند ميطور موقت تغییر کارکرد   به خاصاااي وجود دارد،   های زمان 

سي و روز    سم عرو سالم »هنگام برگزاری مرا شتر همانند برخي ديگر    « داماد  ست. در منطقه چال ا

سي    شور، روز بعد از عرو سالم » آن از بعدشود و روز  گفته مي« پاتختي»نقاط ک ست که   « داماد  ا

شان را به منزل خود مهمان   شب تختي   کنندميخانواده عروس، داماد و فامیل نزديک اي . در اين 

و پای تخت در جلوی  کنندميشااود که پشاات اين تخت برای تزئین از قالي اسااتفاده  بسااته مي

   شود.و هدايايي به عروس و داماد داده مي پردازندمي کوبيپایعروس و داماد به شادی و 

 
ن آقای شیرزاد از مطلعیهای تزيیني خوشامدگويي به بزرگان بوده است. کاربرد ديگر قالي

بزرگان ساير مناطق به چالشتر در  در زمان حکومت خوانین، قبل از ورود حکام و: گويدميمحلي 

و قدوم اين بزرگان را با قالي حتي به طول  کردندپهن ميي هايقالياين روستا يا قلعه،  هایورودی

 (.۱۳۹4شیرزاد، گفتگوی حضوری: ) اندکردهمييک کیلومتر مزين 

به مناسبات مختلف هم چون روز  هاييجشنمعارفه و يا  ،ديگر هم چون توديع مراسمدر 

شود. شود، جهت تزئین از قالي استفاده ميچالشتر برپا مي ۀخصوص در خود قلعکه به دستيصنايع

 اب موردنظر ۀصحن يا سن شود،نمي محسوب( چالشتر) سنتي و اصلي مراسم جز که مراسم اين در

 اهمیت کاربرد اين در هاقالي ایاندازه و کیفیت .دشومي تزئین قالي، تخته چند کردن آويزان

ین تزئ ۀاز عهد خوبي بهخصوص طرح خشتي متنوع و به هایرنگي با نقوش و هايقالي .يابندمي

  (.۷ )شکل آيندبرميسطوح وسیع 

 

 

 

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

 .۱۳۹۷تحقیقات میداني، 

 

خشت سه لَندَني و   مخده با طرح تک.6 شکل

بته جقه )در چالشتر به گل رز يا گل فرنگ،  

گل لَندَني گفته مي شود(، منبع: تاجي، آرشیو  

 .۱۳۹۸عکس شخصي: 

 

 



 

 

 

 

...های خشتيبازشناسي و تحلیل کاربردهای قالي 179   

 
 

 .۱۳۸۷کاربرد تزئیني قالي خشتي، اولین سمینار طرح و نقش فرش، شهرکرد، منبع: نگارنده،  .۷ شکل

 
  کاربرد مناسکی

گروه مصرفي هستند که بنا بر نوع برخورد مخاطب، وارد    هایقالياين گروه هنوز همان  هایقالي

زماني روزمره را  ۀبه خودی خود به زماني اشااااره دارند که چرخ و  شاااوندفضاااای مناساااک مي

سم  گاهي .شکنند مي سم دوباره   و  شود شرکت داده مي  مدتکوتاه. ۱  :قالي در يک مرا بعد از مرا

قالي  » اولشود. در مورد  گاهي هرگز از کاربرد مناسکي خود خارج نمي . 2و  دهدميتغییر کاربرد 

 توان مثال زد.را مي« وقفي هایقالي»و در مورد دوم « مزار

 قالي مزار

شتر مواقع يک تخت چوبي          سپردن متوفي، در بی ست که بعد از به خاک  سم بر آن ا شتر ر در چال

شیده     دهندميروی مزار قرار  شکي پو سم روز  شود ميکه روی آن با پارچه م . برای برگزاری مرا

ش    سال،  سوم، هفتم، هر  شتي  قاليب جمعه تا چهلم و خود چهلم و  سترده    با طرح خ روی آن گ

ه  قرارداد مانند خرما و حلوا مزهشااایرين(. روی اين قالي انواع مواد خوراکي ۸ شاااکل) شاااودمي

سبیح، قرآن، آينه،     غیرازآن. شود مي سجاده حاوی مهر و ت شمع  پاشگالبمیوه،  و   ،رنگسیاه ، 

(. زنان هنگام عزاداری دور تخت ۹شااکل ) قاب عکس متوفي از اشاایای ديگر روی قالي هسااتند 

شینند مي و گالب روی قالي به   هاخوراکياز  خوانيفاتحه. بعد از زنندميحلقه  زنان دورو مردان  ن

و تا مراسم چهلم، هر عصر  شده برداشته . پس از مراسم، قالي  شود ميافراد حاضر در مراسم تعارف   

، دوباره آن را روی قبر پهن  روندميکه بازماندگان جهت خواندن فاتحه به قبرساااتان  شااانبهپنج

ي  قال جایبه ازآنپستا زماني که سنگ مزار آماده شود و  ماندميروی مقبره باقي  . تختکنندمي

خواجعلي، ) کنندميمزار استفاده  سبز يا حتي ترمه برای تزئین سنگ ایپارچهبیشتر از سجاده يا 

 (.۱۳۹5 ،گفتگوی حضوری
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 .۱۳۹6قالي مزار، تحقیقات میداني نگارنده، . ۹و  ۸ هایشکل

    

از مناسک اين گروه، گستردن قالي بر مزار متوفي است. اين قالي  که اشاره شد طورهمان

در  گانبافند . الف: اکثرشودميبه دو شیوه استفاده  معموالًمشهور است « قالي مزار»که به 

ماندگان باز بافنده، طبق وصیتو  پس از مرگ و بافندمي با طرح خشتي خصوصبهقالي  ساليمیان

 پس و شودمي تولید دستي ساخت روند در شيء که اين کنندمي پهندر مراسم بر مزارش  راقالي 

ب: قالي موجود در منزل که حتي ممکن است و  يابدمي معنوی ارزش بافنده شخص برای آن از

برای گستردن روی قبر پس از فوت عضوی از خانواده، از آن  که داز اهالي خانواده نباش اشبافنده

 .کنندمياستفاده  در مراسم متوفي

 حاضر حال در( متوفي قبر روی قالي کردن پهن) رسم اين برگزاری در چالشتر مردم اهتمام

 توانمي را احترام اين. دارد بازماندگان آبروی حفظ. 2 و متوفي فرد به احترام. ۱ عامل دو از نشان

 يخوانفاتحه برای مراسم سال و چهلمتا هر شب جمعه مانده به  هفتم سوم، ختم مراسم برگزاری در

. ندورآ فراهم را هابهترين کنندمي سعي مراسم از يکهر در بازماندگان. کرد مشاهده بر مزار متوفي

 ضورح دستباف قالي اين اگر و دارد يا پتو ماشیني فرش از اهمیت بیشتری دستباف تمیز قالي

اين رسم همانند ساير  .است نگرفته انجام بازماندگان و متوفي شأن درخور مراسم باشد، نداشته

 ارمحال و بختیاری نیز رواج دارد.ان چهاست هایشهرستاننقاط کشور در ساير 

 وقفي هایقالي
ويای که ج ایبافندهدر هنگام بروز مشااکالت، توسااط  « قالي نذر»قالي وقفي و به تعبیری ديگر 

  يقال که کندمي نذری حاجتش شاادن برآورده برای بافنده شااود.تغییر شاارايط اساات، بافته مي 

  و مساااجد ،هاامامزاده مانند متبرکه اماکن به و ببافد خشاات دو يا يک ابعاد در حتي نذر عنوانبه

با انجام نیت وقف و اهدای قالي، فرد   .کند هديه قدس آستان  ۀموز حتي به در ابعاد قالي و قالیچه

با   هاقاليرسااد. اين دسااته از   ، ميهساات موجود  شاارايط که بهبود بیماری يا  ،به مطلوب خود

شته  شفا ياف    اینو سم ائمه يا فرد  ست، در باال يا در میان قالي که عموماً ا سايي   قابل، ته ا .  اندشنا
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یل آن   ها قالي اين  چنینهم ماده           به دل ماز زائرين هموار و آ ندن ن گاه را برای خوا يارت که مکان ز

 .ندشوخارج  مکان زيارتگاهنبايد از  هاقالياين  شوند.مي ، سبب کسب ثواب واقف نیزسازندمي

 کاربرد اقتصادی  

عواملي که از گذشته تا حال در ارتباط با قالي خشتي چالشتر بسیار مهم بوده و  ترينمهميکي از 

 نطقهم مردمان از وسیعي بخش برای تاکنوناز گذشته  که استنوع قالي هست، بعد اقتصادی اين 

 عضاَب بلکه دامداری، و کشاورزی هایفعالیت کنار در تنهانه اين پیشه .است کرده اشتغال ايجاد

 تأمین را خانوارها برخي معیشت ، با بازده اقتصادی باالدائمي و آبرومندانه شغل تنها عنوانبه

 راه از ایخانواده هر ،درگذشته چالشتر منطقه بومیان و کارشناسان هایصحبت طبق .کندمي

 پسران، ازدواج دختران، جهیزيه زندگي، مخارج دختران، و زنان توسط شدهبافته هایقالي فروش

 اليق بافت، اتمام از بعد يا ،است کردهمي تأمین و امثالهم را مسکوني منزل، کشاورزی زمین خريد

گفتگوی  و شیرزادداراب شرافت ) شدمي داشتهنگاه  سرمايه يا قلک() اندازپس يک عنوانبه

. نحوه فروش اين قالي از گذشته تاکنون بدين شیوه بوده است که   پس از تولید (۱۳۹4حضوری: 

چالشتر و به سبب کوچک بودن محیط، زماني که قالي از دار پايین  ۀقالي به سبک خانگي در منطق

تند گذاشخريداران يا دالالن برای خريد پا پیش مي دستهدستهچرخید و آمد، گوش به گوش ميمي

شد. خانم بهرامي از بافندگان منطقه در مورد بازار فروش تا قالي به باالترين قیمت فروخته مي

هزار تومان  420متری خشتي را حدود  ۱2تخته قالي گويد: در زمان جنگ يکهايش ميقالي

ش قیمت قالي افزاي مروربه .خريديموش قالي آن زمان مان از فريفعلفروختم که زمین کشاورزی مي

میلیون و پانصد هزار متری را به قیمت يک ۱2تخته قالي که چند سال بعد يکینحوبهپیدا کرد 

هزار تومان بود. اين  ۹00تا  ۸00که قیمت قالي با اين ابعاد آن زمان بین يدرصورتتومان فروختم، 

زمان اين خبر در منطقه پیچیده شود و بقیه بافندگان هم  ر آندیمت باال باعث شد که باقفروش 

ی داراب آقا (.۱۳۹4 بهرامي، گفتگوی حضوری:) ببرندهايشان را باالتر بتوانند قیمت فروش قالي

متری خشتي  6سال پیش با فروش دو قالي  4۳شرافت از مطلعین کلیدی نیز در اين زمینه گفت: 

هر چه قدر هم تالش شود  اآلنمتری بخريم اما  ۱000خانه م يکهزار تومان توانستی 64به ارزش 

  هايي را خريد. با تورم کنونيتوان چنین خانهها هم به فروش رود، ديگر نميو چندين برابر اين قالي

و مشکل بتوان به دوران گذشته بازگشت )داراب شرافت،  داده دست ازقالي رونق گذشته خود را 

 .(۱۳۹4گفتگوی حضوری: 

 به سبک سنتي يا همان هاقاليتولید و فروش اين  ۀنحو نیز به مانند گذشته در حال حاضر

خريد و فروش در بازار  ازنظر .شودبه مانند سابق تولید نميبسیار کم و  خانگي است با اين تفاوت

 قالي تختهمیلیون تومان، يک 25 تا 20از  چالشتر کو خشتيتب متری 6 قالي تختهيک قیمتهم 

میلیون تومان  25تا  20متری القاجي  6تومان، قالي  میلیون 50 تا 45 از تب کو خشتي متری ۱2
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 ارنده، تحقیقات میداني: خرداد)نگاست  میلیون تومان متغیر ۳0تا  2۸متری القاجي   ۱2و قالي 

۹۸.) 

کمي  ۀنسرا ۀعنوان تولید فرهنگي شاخصي است که با هزينبه چالشترۀ در منطق بافيقالي

صورت مستقیم و جنبي اشتغال مولد و درآمد ايجاد کند و ساالنه برای تعداد زيادی به توانسته

قالي با مشاغل ديگر  غیرمستقیمارتباط مستقیم و  مطمئني برای خانوارها به ارمغان آورد. درآمد

 ارتباط ،ي و خارجيبازاريابي و فروش داخل و حتي رفوگریهم چون رنگرزی، ساخت دار و ابزار کار، 

در رشد و شکوفايي و يا رکود آن  بافيقاليرونق و رکود  طبعاًداشته و  غیرمستقیممستقیم يا 

  .(۱۳۹6)نگارنده، تحقیقات میداني،  مشاغل تأثیر داشته و دارد

اين  که شودميتر چنین استنباط پیرامون قالي خشتي در منطقۀ چالش بندیجمعدر يک 

تجارتي  جنس يک صورت اين در که باشد اقتصادی صرف کاالی يک تواندميشيء هنری هم 

 هک باشد هنری ایپديده تواندمي هم و ،افتدمي بازار دست به آن سرنوشت که شودمي محسوب

ر تاگر قالي خشتي چالش ترکليدر نگاه  اما است؛ هنری هایموزه جايگاهش بیشتر حال اين در

 را ويشخ هنری کیفیت آنکهبي بايد کند؛ حفظ را خود اعتبار و بماند زنده بخواهد همانند گذشته

ز را نی اشکاربردیهنری و  هایجنبه، اشاقتصادیبگذارد تا عالوه بر بعد  بازار به قدم کند، فدا

ر فقط برخي نوسانات د نیز به همین منوال بوده است؛ تاکنونحفظ و تداوم بخشد که از گذشته 

 :ی اين هنر بومي شده است که به اختصار معرفي مي شوندعدم رونق اقتصاد چند سال اخیر باعث

 قالي شدهتمام قیمت با اولیه مواد قیمت تناسب . عدم۱

 مرغوب ۀعدم دسترسي به مواد اولی .2

 . عدم بازاريابي۳

 و واسطه . وجود دالل4

 . تورم5

 و نقوش اصیل هاطرح. از بین رفتن 6

ديگری همچون: خیااطي،   هاای حرفاه باه  . روی آوردن دختران و زناان جوان  ۷

 و وارد شدن به مشاغل دولتي.يا ادامه تحصیل در دانشگاه   آرايشگری و امثالهم

 

 کاربرد اجتماعی

  یوندپ از ديگری ببینیم، ابعاد اجتماعي روابط داخل را آن و فراتر رويم خشاااتي قالي فرم از وقتي

شتر   و جامعه فرهنگ با قالي خشتي  شیاء  ۀمثاببه خشتي  قالي. شود مي آشکار چال سطي  ا   میان وا

  ۀمثاببه قالي. هسااتند حاضاار حال فرزندان و گذشااته نیاکان بین روابطي و مختلفهای نساال

  ومشااااهده قابل هديه هر کنند، همانند مي برقرار زمان  آن با  ديگر، پیوندی  زمان يک  که  يادگاری  

  زمان آن با و فرد آن با را آن، وی مشاهدۀ  و کندمي دريافت يزمان در و کسي  از فرد که ملموسي 
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ها  زيرا اين نوع قالي اسااات؛تر عمیق وتر طوالني خشاااتي قالي مورد در پیوند اين. دهدمي پیوند

شیائي  ستند  ا سیده نزديک اجداد از فقط نه که ه   با يجوان و کودکي دوره در فرد اند کهي به ارث ر

  ولي ،نداشااتهها آن باای زيسااته ۀتجرب فرد که گیرنديبرم در نیز را دور اجداد زيسااته، بلکهها آن

  و ديدن ،کردن لمس ينبنابرا .باشد  داشته  ذهن درها آن از تصوری  تواندمي و شنیده ها آن درباره

  و داشته ای ويژه هایارزش و باورها که ۀگذشت  تداعي دهد؛مي پیوند گذشته  با را قالي، فرد بافتن

 .عبارتند از اختصاربهکه  کندمي زنده راها ارزش و باورها اين از بخشي قالي به دسترسي

شتي قالي .۱ سنتي زندگي      ترقديمي های خ سالخورده از دوران  ضای  ، خاطراتي را برای اع

که آن  تداعي مي چالشاااتر   در ند  بايي و      ک لذت بخشاااي از جواني، زي ها را در حس 

 .کندغرق ميهای زنانه مهارت

سن  .2 شتری ب هایارزش به تر قائلبافندگان م ستند، همواره قالي در ی   کنندمي تالش ها ه

شااان اجازه دهد به امر يجساامنمايند و حتي تا جايي که توانايي ها محافظت آن از تا

 بافت قالي خشتي مشغول هستند.

ای برای ، وساایلههای خشااتيقالي هاای از گذشااته ندارند، برای آنجوانان چون تجربه .۳

 است. و ياد نیاکانشان ۀ دور از دسترسلمس گذشت

شتر برای تمامي  .4 شتن  زنان چال شته، دا   میراثي همچون بافندگي مهارت ، به ويژه در گذ

اين نوع قالي   که افرادی برای يژهوبه ديگران، با همواجه هنگام لذا شد. مي تلقي اجدادی

. در زمان  دارد غرورها احساااس داشااتن اين مهارت برای آناساات،  جذابها آن برای

 ترمرغوبهر چه قالي  دهد.هم دست ميهمسرانشان  احساس حتي بهاين ، فروش قالي

  ۀدو اين نشان از هنرمندی بافن  است  قیمت فروش آن نیز باالتر تر بافته شود، یقهباسل و 

  .قالي دارد

شتي   .5 سنت قالي خ شتر   یشده حفظهای به علت اينکه از معدود  ست چال ساس ا  ، اح

ز ای اساااازنده  بافي حس يقال  فعالیت  بودن زنده  يژهوبه  انگیزد؛يبرم اجتماعي را  هويت 

ساااال   چهار طيکه ینحوبهاسااات  کرده ايجاد اهالي اين منطقه در را داشاااتن هويت

 رونقي نسبي يافته است.بافي يقالدر بین بافندگان بومي چالشتر  ، گذشته
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 .۱۳۹6های خشتي چالشتر. منبع: نگارنده، کاربردهای قالي. ۱0شکل 
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 گیرینتیجه
  اما ،اساات ناممکن برای ما چالشااترقالي خشااتي  دساات يافتن به نگاه و ادراک بومیان از گرچها

سان  پژوهش سي   ان شته  از ترمتفاوت را اين اثر هنری که کنندمي کمک شنا ز اين  تا ا ببینیم گذ

سان  در چراکه شويم؛  ترنزديک بومي فهمبه  یمطريق بتوان سي   ان س  اين بر اعتقاد هنر شنا   که تا

.  دهدمي تشکیل را مهمي از فرهنگ يک منطقه بخش که هاستانسان جمعي زندگي ۀفرآورد هنر

  هک ایزمینه از مستقل ماهیتي که است موردمطالعه جوامع در تولیدشده اشیاء شامل فرآورده اين

يک اثر هنری )در اين جا قالي      پیرامون روابط توجه به   بنابراين  د؛ن ندار  ،اند آمده  وجود به  آن در

تحقیقات  جامنا از پس. بر اين اساااس، يابدمي اهمیت هنر شااناساايانسااان خشااتي چالشااتر( در

 از: اندعبارتنتايجي حاصل شد که  چالشترخشتي  هایقالي کاربردهای دربارۀمیداني 

 شيء اين مصرف (زمان و مکانموقعیت ) به توجه با چالشتر مردم نزد خشتي قالي .۱

، است يخشت قالي ۀبافند هدف اقتصادی، کاربرد .بپذيردرا  گوناگوني کاربردهای تواندمي

مصرفي و  همچون دارد، نیز ديگری کاربردهایه چالشتر جامع داخل در قالي اما همین

 لياصنقش  شدهپهن خانه در کههنگامي تا قالياجتماعي.  البته و مناسکي و تزئیني

 همواره که ضمن آن ،(مصرفي وجه) کندايفا مي است، سطوح پوشاندن که يش را،خو

 شنج روز اينکه محضبه قالي همان. شودمي محسوب نیز خانه تزئین و زيبايي از بخشي

 کاربرد) يابدمي متفاوتي کاربرد و شده تزئیني فضای وارد بارهيک شد، آويخته ديوار بر

 ضورح طرح، و نقش در تغییر بدون سوگواری، و عروسي مراسم در قالي انهم باز(. تزئیني

 قالي خشتي اينجا در(. مناسکي کاربرد) گیردمي خود به تریعمیق معاني بار اين و يافته

 ناختيزيباش هایجنبه میان و شودمي تبديل مناسکي شيء به تزئیني و کاربردی شيء از

 تأثیر مکان و زمان پس .است درحرکت مرتب ،)اوج همگرايي بین اين دو امر( کاربردی و

  دارد. قالي کاربرد بر ایويژه

 منظوربه را آنعموماً  بنامند، هنر را خشتي قالي کهآن از بیشتر چالشتر، ۀمنطق مردم .2

 کي بومي حیات دوران بیشتر در خشتي قالي حالبااين. بافندمي اقتصادی برداریبهره

 رد ،هنری اثر اين پیرامون فرد، اجتماعي ۀتجرب نخستین. دارد حضور چالشتری شخص

 در) دکنمي دريافت تولد ۀهدي عنوانبه را قالي کههنگامي زندگي است؛ يعني سال اولین

 ایسرمايه، زيرا دارد بیشتری اهمیت قالي اقتصادی ۀجنب زمان اين در. (هاخانواده برخي

 و کندمي ازدواج فرد که است زماني بعدی ۀمرحل. دشومي محسوب آينده هایسال برای

 يک عنوانبه عموماً قالي مرحله اين تا بنابراين ؛کندمي دريافت هديه ه ياجهیزي هایقالي

 در زندگي افراد دارای هنری اثر اين در مجموع .است موردتوجه مصرفي و اقتصادی کاالی

 قالي است، همراه فرد مرگ با که مرحله آخرين در اما ؛است توأم معنوی و مادی ارزش

 هایويژگي از زنده فرد يک. شودمي «جاودانگي» یمعناحاوی  و مناسکي بار دارای
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 اریيادگ عنوانبه و ارزشمند کااليي ۀمثاببه را آن يا و بردمي لذت هنریشيء  اين صوری

 آن معنايي بار از و بود خواهد بهرهبي عامل دو اين از مرگ از پس اما ؛کندمي نگهداری

 .ستا يافته گوناگوني ردهایبکار در قالي مرگ و تولد بین ۀفاصل در يعني ؛بردمي بهره

 قالي از يک اثر، از جانب مخاطبقالي  شناختيييزيباهای ارزش گیری موقتبا ناديده .۳

که مخاطب  کندميکسب  اعماليگیرد. اين شيء ارزش خود را از هنری فاصله مي صرفاً

گیرد. در مورد وقف کردن قالي، قالي بین فرد و هدفش قرار مي درواقع. دهدميانجام 

رسد. در اجرای بافت قالي و اهدای آن به مکان مقدس به هدف خود مي وسیلهبهمخاطب 

و  دهندميبنا بر عقايد خود، مراسم را انجام  ،که مناسک همواره افرادی حضور دارند

در مراسم سوگواری چالشتر در  خشتي . قاليآيددرميبه نمايش  هاآندت وح گونهاين

 قالي خشتييعني در موقعیتي که فرد متوفي حضور دارد.  ،گیردکانون مراسم قرار مي

حتي پیرامون خود را متحد سازد.  تواند افرادمي و گیردمي قرارناخودآگاه در مرکز توجه 

روس ع «روز داماد سالم»برای مثال در  ،افتدميچنین اتفاقي  نیز تزئیني در خالل کاربرد

 ؛جايي است که عروس و داماد نیز هستند دقیقاً قاليو  گیرندميمرکز جشن قرار  و داماد

و تا زماني که مراسم پیرامون آن اجرا  شدهپس باز شيء هنری در مرکز مراسم واقع 

 خشتي هایقالي در پايان اينکه. نمايدميرا در ايجاد اتحاد حفظ شود، مرکزيت خود مي

 هایيويژگهمواره با  اين قالي شوند؛ميدچار تغییرات بنیادی يا ظاهری ن با تغییر کاربرد

 .دآيدرميی گوناگون يکسان به کاربردها شکلبا ، يعني ماندمياصلي خود پايدار 
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